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Enzalutamid je novšie liečivo na liečbu metastázujúcej formy rakoviny prostaty. 

V prípade tikagreloru sa jedná o liečivo s antiagregačnou aktivitou. V diplomovej práci 

boli optimalizované podmienky UHPSFC/UV metód stanovenia a separácie oboch 

účinných látok, enzalutamidu, tikagreloru a ich príslušných nečistôt. V prípade 

enzalutamidu sa jednalo o 4 nečistoty, ktorých finálna separácia prebehla na kolóne  

Viridis BEH 2-EP (3,0 x 100 mm, 1,7 µm) s teplotou kolóny 40 °C. Použitá mobilná fáza 

bola metanol s prídavkom 10mM mravčana amónneho a gradientovou elúciou 0-40 % 

organického modifikátora mobilnej fázy v priebehu 3 minút s prietokom 1,5 ml/min. 

Detekcia vykonaná pomocou UV pri 270 nm. Celkový čas analýzy bol 4,5 minúty. 

Separácia tikagreloru a jeho 2 nečistôt prebehla na kolóne Acquity UPLC HSS C18 SB (3,0 

x 100 mm, 1,8 µm). Mobilná fáza bola zložená z metanolu a acetonitrilu v pomere (1:1, 

v/v) s prídavkom 5 % H2O. Gradient bol zvolený 10-20 % organického modifikátora 

mobilnej fázy v priebehu 6 minút. Analýza prebehla pri 40 °C, prietoku 1,5 ml/min a UV 

detekcii pri 254 nm. Celkový čas analýzy bol 7,5 minúty. Vhodnosť výberu podmienok 

oboch metód bola potvrdená pomocou testu vhodnosti systému.  Následne boli 

UHPSFC/UV metódy stanovenia enzalutamidu, tikagreloru a príslušných nečistôt 

validované podľa doporučení vydaných Medzinárodnou konferenciou pre harmonizáciu. 

Výsledky validácie vyhovovali požiadavkám stanoveným príslušnou autoritou. Obe 

separácie ukazujú vhodnosť použitia a zároveň limity zastúpenia superkritickej fluidnej 

chromatografie v oblasti analýzy liečiv a profilovania nečistôt.  
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Enzalutamide is a new drug for the treatment of metastatic form of prostate cancer. 

Ticagrelor is a drug with antiplatelet activity. The optimization of UHPSFC/UV methods 

for analysis of both active substances enzalutamide, and ticagrelor, and their respective 

impurities is described in diploma thesis. In the case of enzalutamide, there were 4 

impurities analysed using following conditions: Viridis BEH 2-EP column (3.0 x 100 mm, 

1.7 µm) with a column temperature of 40 °C. The mobile phase used was methanol with 

10 mM ammonium formate and gradient elution using 0-40 % of organic mobile phase 

modifier over 3 minutes with a flow rate of 1.5 ml/min. The UV detection was proceed 

at 270 nm. The total analysis time was 4.5 minutes. Separation of ticagrelor and its 2 

impurities was made using Acquity UPLC HSS C18 SB column (3.0 x 100 mm, 1.8 µm). 

The mobile phase was composed of methanol and acetonitrile (1:1, v/v) with added 5 % 

of H2O. The gradient was 10-20 % of organic mobile phase modifier over 6 minutes. 

Analysis was performed at 40°C using 1.5 ml/min flow rate and UV detection at 254 nm. 

The total analysis time was 7.5 minutes. The suitability of selecting the conditions of 

both methods was confirmed by a system suitability test. Subsequently, the UHPSFC/UV 

methods for the determination of enzalutamide, tikagrelor, and related impurities were 

validated according to recommendations issued by the International Conference on 

Harmonization. Validation results met the requirements set by the competent authority. 

Both methods indicated the suitability to be used for impurity profiling in drug analysis, 
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while showing the limitations of supercritical fluid chromatography technique in this 

field.  
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Zoznam použitých skratiek 
 

1-AA  1-aminoantracén 

2-PIC  2-pikolylamín 

ACN  acetonitril 

ADP  adenozíndifosfát 

AmAc  octan amónny 

AmF  mravčan amónny 

API   aktívna farmaceutická látka 

AR  androgénne receptory 

As  faktor symetrie píku 

BEH  technológia hybridných etylénom premostených častíc 

BPR  regulátor spätného tlaku 

CO2  oxid uhličitý 

CSH  technológia hybridných povrchovo nabitých častíc 

DEA  dietylamín 

EMA   Európska agentúra pre lieky 

ENZA  enzalutamid 

EtOH  etanol 

FA  kyselina mravčia 

FDA  Úrad pre potraviny a lieky 

GC  plynová chromatografia 

HPLC  vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 

HSS  technológia častíc zo silikagélu s veľkou pevnosťou 

ICH  Medzinárodná konferencia pre harmonizáciu 

ImpENZ1 2-[3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylamino]-2methylpropanoic acid 

ImpENZ2 4-(3-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)5,5-dimethyl-2,4-

dioxoimidazolidin-1-yl)-2-fluoro-N-methylbenzamide 

ImpENZ3 4-(3-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-

thioxoimidazolidin-1-yl)-N-methylbenzamide 
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ImpENZ4 4-Cyano-3-(trifluorromethyl)pnehylisothiocyanate 

ImpTICA1 (1S,2S,3S,5S)-3-(7-(((1R,2S)-2-(4-fluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-

(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(2-

hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol 

ImpTICA2 (1S,2S,3S,5S)-3-(7-(((1R,2S)-2-(4-chlorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-

(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)-5-(2-

hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol 

ImpTICA3 (1S,2R,3S,4S)-4-(7-(((1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-

(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)cyclopentane-1,2,3-

triol, Mw 478,52 g/mol 

IPA  izopropanol 

LC  kvapalinová chromatografia 

MDD  maximálna denná dávka 

MeOH  metanol 

MS  hmotnostná spektrometria 

NH4OH  hydroxid amónny 

RS  rozlíšenie medzi píkmi 

RSD  relatívna smerodajná odchýlka 

SFC  superkritická fluidná chromatografia 

SST  test vhodnosti systému 

TEA  trietylamín 

TFA  kyselina trifluoroctová 

TICA  tikagrelor 

UHPLC  ultra-vysokoúčinná kvapalinová chromatografia 

UHPSFC ultra-vysokoúčinná superkritická fluidná chromatografia  

w50  šírka píku v polovici výšky píku 
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1. Úvod 
 

Táto práca sa zaoberá optimalizovaním a validovaním chromatografických metód pre 

stanovenie aktívnych farmaceutických látok enzalutamid, tikagrelor a ich nečistôt 

s využitím superkritickej fluidnej chromatografie. Diplomová práca nadväzuje na 

predošlý skríning profilovania nečistôt na Katedre analytickej chémie v spolupráci 

s farmaceutickou firmou Zentiva a výsledky tejto diplomovej práce sú použité k príprave 

vedeckého článku pre publikáciu v časopise Analytica Chemica Acta.  

Enzalutamid ako liečivo patrí do druhej generácie antiandrogénov.  Inhibuje signalizáciu 

prostredníctvom androgénnych receptov a tým znižuje proliferáciu nádorových buniek 

prostaty. Používa sa pri liečbe metastázujúceho karcinómu prostaty [1, 2]. 

Z analytického hľadiska profilovania nečistôt, patrí enzalutamid medzi novšie liečiva, 

ktorým nie je venovaných dostatok vedeckých práci. V publikovanej literatúre neboli 

nájdené vedecké práce zamerané na metódy stanovenia enzalutamidu a jeho nečistôt.  

Druhým analyzovaným liečivom bol tikagrelor, ktorý patrí medzi liečiva inhibujúce 

agregáciu trombocytov a tým znižujú zrážanlivosť krvi. Tikagrelor je selektívny 

reverzibilný  antagonista receptoru P2Y12 [3, 4]. Viacero vedeckých prác sa zaoberalo 

doposiaľ stanovením tikagreloru a jeho nečistôt pomocou kvapalinovej chromatografie. 

Publikované práce obsahujú  okrem iných nečistôt len jednu, ktorá je zhodná 

s nečistotami analyzovanými v diplomovej práci. Metódy kvapalinovej chromatografie 

využívajú k stanoveniu tikagreloru a jeho nečistôt chromatografické kolóny určené 

k reverzne-fázovému módu analýzy so stacionárnou fázou C18 alebo C8 [5, 6, 7]. Práve 

tento typ stacionárnej fázy kolóny HSS C18 SB bol vybraný aj v prípade prvej  metódy 

superkritickej fluidnej chromatografie pre stanovenie tikagreloru a jeho nečistôt v tejto 

diplomovej práci. Po výbere optimálnych podmienok bola prevedená v oboch prípadoch 

validácia metódy s využitím doporučení vydaných Medzinárodnou konferenciou pre 

harmonizáciu [8]. 
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2. Cieľ 
 

Získať vhodnú metódu pre separáciu nečistôt účinných látok enzalutamidu a tikagreloru 

bolo hlavným cieľom diplomovej práce. Týmto bolo nutné optimalizovať podmienky 

analýzy enzalutamidu, tikagreloru a ich príslušných nečistôt pomocou superkritickej 

fluidnej chromatografie a následne metódy validovať. Splnenie cieľa bolo komplikované 

významnou štrukturálnou podobnosťou 4 nečistôt enzalutamidu a 3 nečistôt 

tikagreloru. Počas optimalizácie sa sledovala chromatografická účinnosť a rozlíšenie 

medzi píkmi účinných látok a nečistôt. Hlavnými optimalizovanými parametrami boli 

výber chromatografickej kolóny, zloženie mobilnej fázy s prídavkom modifikátora 

a aditíva a gradient mobilnej fázy. Pre overenie vhodnosti výberu techniky a podmienok 

separácie bol vykonaný test vhodnosti systému. Obe optimalizované metódy boli 

následne validované podľa doporučení Medzinárodnej konferencie pre harmonizáciu [8] 

a aplikované na modelovú zmes pre praktické využitie metódy.  
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3. Teoretická časť 
 

3.1 Stanovenie nečistôt vo farmaceutických látkach/prípravkoch 
 

Každá chemická látka sa charakterizuje čistotou, ktorá zodpovedá nielen o jej 

bezpečnosti, ale aj o kvalite danej látky. Výrobný proces, doba, podmienky skladovania, 

prípadne reakcie s inými zložkami prípravku, sú zdrojom stopového množstva iných 

látok označovaných ako nečistoty,  obsiahnutých v daných látkach.  

Český liekopis definuje nečistotu ako akúkoľvek zložku, ktorá je obsiahnutá v látke pre 

farmaceutické účely a nie je s ňou chemicky totožná. Český liekopis obsahuje články 

látok, ktoré sú zabezpečené dostatočnou kontrolou nečistôt, smerujúcou k ochrane 

zdravia verejnosti. V liekopisných monografiách sa nachádza odstavec „Nečistoty“, ktorý 

obsahuje prehľad nečistôt, ktoré sú známe a očakávane, a sú detekovateľné príslušnými 

metódami. Nečistoty sú popísané názvom a štruktúrou. Český liekopis rozlišuje 

špecifikované nečistoty a iné detekovateľné nečistoty. Kritérium prijateľnosti je 

definované u špecifikovaných nečistôt. V špecifických procesoch výroby liečivých látok 

sa uvádzajú pokyny pre stanovenie nečistôt, ktoré sú spojené s procesom výroby a tým 

pádom sú v určitých medziach očakávané. V tomto prípade túto kontrolu vykonáva 

výrobca. Organické nečistoty obsiahnuté v látkach (liečivých alebo pomocných) sa musia 

identifikovať, kvalifikovať a uvádzať. Český liekopis uvádza v prípade humánnych 

liečivých látok potrebné limity [9]. Limity odpovedajúce cieľom diplomovej práce 

a využívané v experimentálnej časti, sú uvedené v Tabuľke 1 pre maximálnu dennú 

dávku (MDD) do 2 g/deň. 

Tabuľka 1. Limity pre nečistoty obsiahnuté v liečivých látkach [9] 

MDD Limit uvádzania Limit identifikácie Limit kvalifikácie 

≤ 2 g/deň 0,05 % 0,10 % alebo 

denný príjem nad 

1,0 mg (podľa 

toho, čo je nižšie) 

0,15 % alebo denný 

príjem nad 1,0 mg 

(podľa toho, čo je 

nižšie) 

˃ 2 g/deň 0,03 % 0,05 % 0,05 % 
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Bezpečnosť lieku závisí nie len od farmaceutických a toxikologických vlastností účinnej 

látky, ale aj od prítomných nečistôt. Preto je zámerom kontroly farmaceutickej 

kvality  identifikácia a stanovenie štrukturálne podobných látok s rôznymi fyzikálne-

chemickými vlastnosťami, ako je aktívna farmaceutická látka (API) a jej nečistoty [10]. 

Medzinárodná konferencia pre harmonizáciu (ICH) predpisuje pravidlá pre identifikáciu 

a kvantifikáciu nečistôt API vo farmaceutických prípravkoch [11]. 

Stanovenie nečistôt v nových farmaceutických liečivých látkach má dve aspekty. Prvým 

je chemický aspekt zahrňujúci klasifikáciu a identifikáciu nečistôt a druhým je aspekt 

bezpečnosti. Z hľadiska chemického, rozlišujeme organické, anorganické nečistoty 

a zvyškové rozpúšťadlá. Organické nečistoty môžu vznikať pri výrobnom procese, alebo 

počas skladovania účinnej látky. Zahŕňajú východiskové materiály, medziprodukty 

výroby, vedľajšie produkty, činidlá, katalyzátory či degradačné produkty (Obrázok 1). 

Vypracovať súhrn skutočných a potencionálnych nečistôt ako aj laboratórnych štúdii 

vykonaných na zistenie prítomnosti nečistôt je povinnosťou zadávateľa o registráciu 

novej liečivej látky. Použité analytické postupy k detekcii a kvantifikácii nečistôt musia 

byť spoľahlivé a  validované podľa príslušných autorít [11]. 
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Obrázok 1. Klasifikácia nečistôt, prevzaté a upravené podľa [12] 

K stanoveniu nečistôt v liečivých látkach alebo prípravkoch sa často využívajú 

chromatografické separačné metódy. Presnejšie podmienky stanovenia sú určené 

v liekopisných monografiách v časti „Skúšky na čistotu - Príbuzné látky“. Táto časť sa týka 

príslušných organických nečistôt. Chromatografické separačné metódy patria 

k viacstupňových separačným metódam, kde dochádza k rozdeľovaniu analyzovaných 

látok medzi dvoma fázami. Jedná z nich je stacionárna, nepohyblivá a druhá je mobilná, 

pohyblivá fáza. Podľa povahy mobilnej fázy a princípu rozdeľovania jednotlivých zložiek 

na chromatografických kolónach sa tieto metódy vo všeobecnosti delia na: papierovú 

a tenkovrstevnú chromatografiu, vylučovaciu chromatografiu, frekventovanejšie 

plynovú, kvapalinovú a v tejto práci využívanú nadkritickú fluidnú chromatografiu [9]. 

Najčastejšie využívaným usporiadaním chromatografie je kvapalinová (LC), kde je 

mobilná fáza privádzaná do systému čerpadlom pod vysokým tlakom. Mobilná fáza 

v kvapalinovej chromatografii je kvapalina. Stacionárnu fázu predstavuje tuhá látka 

alebo kvapalina zachytená na tuhom nosiči. Pri delení látok medzi stacionárnu a mobilnú 
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fázu musí dochádzať k opakovanému ustaľovaniu rovnováhy [9, 13]. Táto metóda je 

často a úspešne používaná pre analýzu nečistôt API [5, 7]. 

Plynová chromatografia (GC) využíva rovnaký princíp, čiže adsorpciu, ale rozdielom je 

skupenstvo mobilnej fázy, ktorú tvorí v tomto prípade plyn. Jej oblasť využitia je pri 

analýze zvyškových rozpúšťadiel, alebo pri analýzach prchavých látok. Stanovenie 

zvyškových rozpúšťadiel pri kontrole kvality klopidogrelu s využitím GC predstavujú aj 

autori A. D. Pavlovic, L. M. Ignjatovic a kol. [14]. 

Medzi súčasne využívané chromatografické metódy patri aj vysokoúčinná tenkovrstevná 

chromatografia, ktorá si drží svoje uplatnenie vďaka výhodám ako sú nízke prevádzkové 

náklady a možnosť analyzovať súbežne viacero vzoriek s využitím malého množstva 

mobilnej fázy [15]. S obľubou sa využíva v oblasti prírodných liečiv. Taktiež patrí medzi 

metódy využívajúce pri rutinnej kontrole kvality liekov, určené k identifikácii a analýze 

nečistôt [16].  

V súlade s trendom smerujúcim k ekologickejším „green“ metódam, stúpa v posledných 

rokoch záujem a počet vedeckých publikácii s využitím superkritickej fluidnej 

chromatografie (SFC) pri stanovení API chirálnych, achirálnych a ich nečistôt [17]. Princíp 

a využitie SFC je popísaný v nasledujúcej kapitole. 

 

3.2 Superkritická fluidná chromatografia 
 

Medzi chromatografické kolónové metódy, pre ktorú je charakteristické použitie 

mobilnej fáze v nadkritickom stave patrí superkritická fluidná chromatografia. Podobne 

ako v LC a GC je možné pomocou SFC identifikovať a kvantifikovať jednotlivé zložky 

určitých zmesí látok. Táto technika nepatrí medzi najnovšie metódy, ale v porovnaní s LC 

(vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - HPLC, ultra-vysokoúčinná kvapalinová 

chromatografia - UHPLC) bola dlhodobo v nevýhode a úzadí. Svoje postavenie si v praxi 

opäť získala vďaka zlepšení prístrojových možností, ponúka ortogonalitu a určité 

výhody. Po vývoji SFC prístrojového vybavenia sa využitie tejto techniky rozšírilo 

z nepolárnych látok na polárne a chirálne látky, viď Obrázok 2 [17]. Ako mobilnú fázu je 

možné v SFC využiť mnohé látky v superkritickom stave. Tieto látky zahŕňajú oxid uhličitý 
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(CO2), oxid dusný, halogén-uhľovodíky, amoniak, xenón a vodu [18]. V superkritickom 

(nadkritickom) stave má mobilná fáza lepšiu difúznosť. Preto dochádza v systéme k 

rýchlejšiemu ustáleniu rovnováhy oproti kvapalinovej chromatografii. Zároveň je 

viskozita mobilnej fázy menšia než v LC, a to umožňuje používať väčšie rýchlosti 

prietoku, čo vedie k  skráteniu času analýzy, a tým k menšej produkcii organického 

odpadu. Tlak a teplota sú parametre ktoré ovplyvňujú hustotu mobilnej fázy a tým jej 

elučnú silu. Pri vyššej hustote sú látky menej zadržiavané a ich elúcia sa zrýchľuje. Často 

sa pracuje pri podmienkach v superkritickom, ale aj subkritickom stave. Jednotlivé zložky 

zmesi interagujú s povrchom častíc stacionárnej fázy v chromatografickej kolóne 

odlišne. Týmto procesom sú v priestore a čase pri prechode kolónou jednotlivé zložky 

oddelené [18]. Podmienky separácie sa optimalizujú pre vhodné použitie v danej 

metóde [13]. 

 

Obrázok 2. Vývoj a využitie SFC techniky [17] 
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3.2.1 Mobilná fáza používaná v superkritickej fluidnej chromatografii 

 

Pre prácu s látkami v superkritickom stave je potrebné nastaviť podmienky tak, aby sme 

dosiahli kritický bod na fázový prechod týchto látok. CO2 sa vyznačuje priaznivými 

kritickými parametrami, ktoré sú pomocou prístroja SFC ľahko dosiahnuteľné. Jedná sa 

o teplotu 31 °C a tlak 7,3 MPa čo predstavuje 73 bar (Obrázok 3) [13]. Tlak mobilnej fázy 

je udržiavaný v požadovaných podmienkach prostredníctvom elektronicky riadeného 

obmedzovača premenlivého tlaku (BPR), umiestneného za detektorom. 

O inštrumentálnom usporiadaní súčasných chromatografov SFC sa píše v časti 3.2.3. 

V moderných SFC metódach sa často využíva ako mobilná fáza čistý oxid uhličitý alebo 

modifikovaný organickou zložkou [13, 19]. 

 

Obrázok 3. Fázový diagram oxidu uhličitého [20] 

CO2 má výhodné vlastnosti, ku ktorým patrí jeho dostupnosť, je tiež nehorľavý 

a netoxický. Pozitívom je aj jednoduchosť dosiahnutia jeho superkritického stavu 

(Obrázok 3). Ovplyvnenie separácie sa dosiahne aj pomocou zloženia mobilnej fázy, 

napríklad použitím organických modifikátorov. Ich prídavok vedie k zvýšeniu polarity 

mobilnej fázy a to umožňuje analýzu širšieho spektra látok, pretože CO2 je sám dosť 

nepolárny. Jeho polarita je v blízkosti hexanu. CO2 predstavuje v SFC primárnu mobilnú 

fázu. Preto sa SFC považuje za „zelenú technológiu“. Vhodná voľba gradientu mobilnej 

fázy má vplyv na jej elučnú silu, ktorá potom ovplyvňuje selektivitu metódy [13, 19]. 
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Najskôr bola SFC vyvinutá a aplikovaná v superkritickej oblasti, kde sa využívali výhodné 

vlastnosti mobilnej fázy. V súčasnosti prebiehajú separácie s využitím CO2 často za 

subkritických podmienok. Aj v týchto prípadoch za sub- alebo super- kritických 

podmienok, bez ohľadu na použitú teplotu, tlak a koncentráciu modifikátora, sa používa 

označenie SFC [21]. 

Prídavok modifikátora, jeho druh a koncentrácia, majú vplyv na rozpustnosť látok a tým 

ovplyvňujú selektivitu a retenciu látok [18]. Pridaním modifikátora do mobilnej fázy 

dochádza k zvýšeniu jej elúčnej schopnosti a preto sa zníži retenčný čas analytov. So 

stúpajúcou koncentráciou sa mení polarita mobilnej fáze a tým sa znižuje retenčný čas.  

Často používanými modifikátormi sú metanol (MeOH), acetonitril (ACN) a izopropanol 

(IPA). Najväčší vplyv na elúciu analytov z kolón má spomedzi nich už skôr spomínaný 

metanol [22]. SFC separácie s využitím EtOH ako modifikátora mobilnej fázy popisujú vo 

svojej práci aj autori C. West a E. Lesellier [23], kde charakterizujú vplyv modifikátora 

mobilnej fázy na separáciu látok ako sekundárny parameter v porovnaní so 

stacionárnymi fázami. Použitie etanolu (EtOH) ako modifikátora mobilnej fázy by sa 

z ekologického hľadiska javilo ako „ideálne“ [23]. Aj napriek tomu je dnes najbežnejšie 

používaným modifikátorom mobilnej fázy metanol. Medzi jeho výhody patria 

dostupnosť, miešateľnosť s CO2, relatívne nízka toxicita a cena. 

Pre zvýšenie chromatografickej účinnosti a zmenu selektivity sa do mobilnej fázy pridáva 

aditívum. Pridaním aditíva do mobilnej fázy sa vo všeobecnosti ovplyvní tvar píkov a tým 

aj retenčný čas analytov [22]. K aditívam bežne využívaným v SFC patria: octan amónny 

(AmAc), mravčan amónny (AmF), H2O, izopropylamín, dietylamín (DEA), trietylamín 

(TEA), amoniak (hydroxid amónny NH4OH), alkylsulfónové kyseliny, trifluoroctová 

kyselina (TFA), kyselina mravčia (FA) a kyselina octová. Aditíva majú schopnosť potlačiť 

ionizáciu rozpustenej látky, tvoriť neutrálne páry iónov s rozpustenou látkou, alebo 

prekryť aktívne miesta stacionárnej fázy. Podobne ako v reverzne-fázovej kvapalinovej 

chromatografii sa aditíva pridávajú pre kontrolu ionizovaného stavu látky a tým jej 

schopnosti sa zadržiavať v stacionárnej fáze, čím sa minimalizujú nežiadúce interakcie, 

ktoré vedú k horším tvarom píkov. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že silné viacsýtne 

kyseliny zlepšujú tvar píku u kyslých látok a naopak silné báze ako aditívum zlepšuje tvar 

píku u látok s bazickým charakterom [18]. Ako vhodné aditívum mobilnej fázy pre 
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zlepšenie elúcie polárnych analytov sa javí použitie malého prídavku H2O k mobilnej 

fáze. Obsah vody 2 %, z dôvodu obmedzenej rozpustnosti niektorých aditív typu soli v 

metanole, využili k optimalizácii zloženia mobilnej fázy SFC metódy profilovania nečistôt 

vo svojej práci aj autori E. Lemasson a kol. [24]. 

3.2.2 Stacionárne fázy využívané v superkritickej fluidnej chromatografii 

 

Stacionárna fáza je jedným z hlavných faktorov ovplyvňujúcich účinnosť 

chromatografickej metódy. Prebieha na nej samotná separácia látok. V mnohých SFC 

separáciách sa používajú kolóny s časticami plne alebo povrchovo poréznymi, menšími 

ako 2 µm. Chemická povaha separovaných látok a oblasť využitia SFC metód predurčujú 

výber stacionárnych fáz s naviazanými funkčnými skupinami sprostredkujúcimi 

interakcie s látkami. Retencia a selektivita analytov je určená fyzikálne-chemickými 

vlastnosťami viazanej stacionárnej fázy. Stacionárne fázy môžeme deliť z rôznych 

hľadísk. Z hľadiska chemického zloženia sa často v SFC separáciách využívajú chemicky 

viazané fázy na podklade silikagélu [13, 25]. Rozdiely v prakticky využitých kolónach pri 

optimalizácii metód predstavujú parametre kolón a chemické štruktúry stacionárnych 

fáz uvedené v Tabuľke 7 experimentálnej časti. Chromatografické kolóny použité 

v praktickej časti sú spojením mnohých moderných trendov, ktoré prinášajú kolónam 

stále výhodnejšie vlastnosti.  

Jednou z hlavných charakteristík stacionárnych fáz je ich stabilita a chemická odolnosť. 

Medzi využitými stacionárnymi fázami v experimentálnej časti práce sú stacionárne fázy 

tvorené etylénom premostenými hybridnými časticami (BEH, Ethylene-Bridged Hybrid), 

ktoré poskytujú robustné separácie vďaka vnútornej chemickej stabilite častíc (Obrázok 

4). Tá umožňuje použitie týchto kolón v širokom rozmedzí pH. Častice vznikajú 

chemickou reakciou bis(triethoxysilyl)ethanu s tetraethoxysilanom za vzniku 

polyethoxysilanu (Obrázok 5) [26, 27]. 
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Obrázok 4. Technológia etylénom premostených hybridných častíc (BEH) [26] 

 

Obrázok 5. Štruktúra stacionárnej fázy BEH 2-EP [26] 

Menšie častice chromatografických kolón vedú k vyššiemu tlaku v systéme a aj z tohto 

dôvodu boli vyvinuté častice zo silikagélu s veľkou pevnosťou (High Strength Silica, HSS). 

Tie  boli pripravené so zámerom zvýšenia mechanickej odolnosti častíc voči vysokému 

pracovnému tlaku v systéme. Sú 100 % silikagélovými časticami vhodnými pre aplikácie 

do 1034 bar. HSS C18 kolóny sú vhodné pre reverzne-fázové separácie pri neutrálnom 

pH [26]. V experimentálnej časti bol k optimalizácii využitý aj tento typ 

chromatografických stacionárnych fáz s nepolárnym reťazcom C18, viď Obrázok 6. 

 

Obrázok 6. Štruktúra stacionárnej fázy HSS C18 SB [26] 
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Pomocou výberu stacionárnej fázy sa dá riešiť tiež problém s horším tvarom píkov. Je to 

obzvlášť potrebné a aktuálne pri analýze bazických látok. Kolóny s hybridnými 

povrchovo-nabitými časticami (Charged Surface Hybrid, CSH) poskytujú dobrý tvar 

píkov, pretože zamedzujú sekundárnym interakciám analyzovanej látky so stacionárnou 

fázou. Ich výhoda je rýchla ekvilibrácia po zmene pH mobilnej fázy a chemická stabilita 

kolóny pri nízkych a vysokých hodnotách pH [28]. 

Ďalšie kolóny použité k optimalizácii boli kolóny technológie Torus s rôzne viazanými 

reťazcami. Konkrétne boli použité Turus 2-PIC (2-pikolylamín), Torus DEA, Torus Diol, 

Torus 1-AA (1-aminoantracén), ktorých štruktúry zobrazuje Obrázok 7. Torus 

chromatografické kolóny predstavujú patentovanú technológiu výroby častíc, 

založených na BEH technológii. Tieto kolóny  boli vytvorené pre SFC so zámerom zníženia 

spotreby aditív. Majú poskytovať úzke, symetrické tvary píkov, bez potreby použitia 

aditív [29]. 

 

Obrázok 7. Štruktúry použitých stacionárnych fáz kolón Torus [26] 

A- Torus 2-PIC, B- Torus DEA, C- Torus DIOL, D- Torus 1-AA 
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3.2.3 Inštrumentácia superkritickej fluidnej chromatografie 

 

Historicky široké využite SFC v praxi bolo obmedzené kvôli nedostatočnej robustnosti 

prístrojového vybavenia. Nová generácia prístrojov od roku 2010 otvorila nové možnosti 

pre využitie SFC vo farmaceutickej a ďalších oblastiach analytických metód. Najnovšie 

používané prístroje SFC sú založené na spôsob prístrojov využívaných UHPLC [30]. 

Technológia využíva vysoký tlak v systéme, preto sa označuje ako UHPSFC. Sú 

kompatibilné s poslednou generáciou kolón, aby získali vysokú účinnosť [31]. Medzi 

dôležité komponenty prístroja, ktoré sú znázornené na Obrázku 8, patrí PU1: chladené 

vratné čerpadlo na dodávanie skvapalneného CO2, PU2: čerpadlo na dodávanie 

modifikátora mobilnej fázy a aditív, RF: bezpečnostný ventil zabraňujúci pretlaku, PT: 

snímač tlaku, BR: regulátor spätného tlaku, INJ: vstrekovací ventil a PDA: fotodiódový 

detektor. V tejto práci bol použitý prístroj Aquity UPC2 (Column Screening) od firmy 

Waters [32]. 

 

Obrázok 8. Schematický diagram superkritického kvapalinového systému [32] 
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Kolóny novej generácie sú naplnené časticami menšími 2 µm plne poréznymi alebo 

povrchovo poréznymi pod 3 µm. To umožňuje týmto kolónam zotrvať pri vyššom tlaku 

a tiež pri práci s vyšším obsahom organického modifikátora [31]. 

Chromatografické kolóny súčasne využívané v SFC zahŕňajú kolóny priamo vyrobené pre 

túto techniku, ale aj tie, ktoré boli prvotne vyvinuté pre LC separácie. SFC spája 

komplementárne metódy, ktoré umožňujú odlišné interakčné schopnosti [33]. 

Pomocou chladenia čerpadla je možné dosiahnuť dobru kontrolu tlaku, teploty a teda 

hustoty v systéme čo vedie k zlepšeniu opakovateľnosti výsledkov a citlivosti metódy. 

Maximálne hodnoty tlaku prístroja sú 413 barov a maximálny prietok je 4 ml/min [31]. 

Zmenou hustoty superkritickej kvapaliny pred uvoľnením tlaku a expanziou CO2 

ovplyvňuje automatické nastavenie spätného tlaku (ABPR) retenčný čas. Ak sa 

nastavenie tlaku ABPR zvyšuje, zvyšuje sa hustota mobilnej fáze a znižuje sa retenčný 

čas analytov. Rovnako ako tlak aj teplota kolóny ovplyvňuje zmenou hustoty mobilnej 

fázy retenčný čas analytov a selektivitu. So zvyšujúcou sa teplotou na kolóne klesá 

hustota mobilnej fáze a zvyšuje sa retenčný čas [22]. Teplota kolóny a tlak v systéme boli 

medzi  parametrami, ktorých zmeny sa sledovali pri optimalizácii metód, ktorými sa táto 

práca zaoberá. Vplyv na selektivity a retenciu vybraných analytov je uvedený 

v experimentálnej časti diplomovej práce [31]. 

Nová generácia prístrojov SFC vykazuje taktiež požadovanú citlivosť pre kvantifikáciu 

nečistôt, či už počiatočných alebo degradačných produktov, na úrovni 0,05-0,1 % [31]. 

3.2.4 Využitie a výhody superkritickej fluidnej chromatografie 

 

SFC je technika vhodná pre širokú škálu aplikácii (Obrázok 2, 9). Bez ohľadu na oblasť 

využitia pomáha riešiť analytické problémy týmito kľúčovými spôsobmi: oddeľuje 

zlúčeniny so štrukturálnou podobnosťou a je ortogonálnou metódou ku kvapalinovej 

chromatografii využívajúcej reverzný systém. Akékoľvek zlepšenie výkonnosti 

a skrátenie času práce prispieva k zníženiu nákladov, je preto ekologickejšie a  zväčšuje 

produktivitu práce. SFC k tomu prispieva aj vďaka možnosti kombinovania viacerých 

výhod z GC a LC, kombinovaním viacerých módov (normálne-fázovej LC a reverzne-

fázovej LC) a zjednodušením prípravy vzorku [22]. K výhodám SFC patrí lepší kinetický 
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výkon oproti reverzne-fázovej LC s využitím plne-poréznych častíc pod 2 µm alebo 

čiastočne poréznych častíc pod 3 µm, ako uvádzajú autori V. Desfontaine a kol. [25]. 

 

Obrázok 9. Oblasti analytického využitia SFC techniky [30] 

Ďalšou výhodou chromatografických metód využívajúcich CO2 ako mobilnú fázu je 

pomoc pri ekologizácii separácií na báze kvapalín. Jedná sa o šetrnú techniku 

k životnému prostrediu, ktorá minimalizuje používanie toxických organických 

rozpúšťadiel. Navyše CO2 používaný v SFC je kultivovaný z atmosféry a pri výrobných 

procesoch sa recykluje [21]. Vyššie zmienené výhody SFC zhrňuje nasledujúci Obrázok 

10.  

Obrázok 10. Výhody superkritickej fluidnej chromatografie, prevzaté a upravené podľa 

[28] 
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SFC umožňuje analyzovať primárne lipofilné látky. Prínosom je jej využitie 

v počiatočných štádiách vývoja metódy, kde nie je známe množstvo potencionálnych 

nečistôt [25]. Aby sa znížila možnosť nepovšimnutia prítomnosti určitých zložiek pri 

profilovaní nečistôt a stanovenia stability, sa môžu vo farmaceutických aplikáciách 

zároveň paralelne testovať komplementárne systémy LC a SFC [10]. Ako uvádzajú autori 

V. Pilářová, K. Plachká, M. Khalikova, L. Nováková a F. Svec je vhodnosť použitia SFC 

v spojení s hmotnostným spektrometrom vo viacerých aplikáciách aj napriek 

obmedzeniam podobným u kvapalinovej chromatografii [17]. 

SFC technika je vhodná pre špeciálne aplikácie, konkrétne chirálne separácie pri vývoji 

nových liekov [21]. V súčasnosti je častý vývoj aplikácii s využitím spojenia SFC 

a hmotnostného spektrometra. SFC nepredstavuje vhodnú alternatívu k vysokotlakovej 

kvapalnej chromatografii vo všetkých oblastiach, ale prínosom je jej vysoká 

chromatografická účinnosť a tiež čas analýz. Túto skutočnosť predstavujú vo svojej práci 

autori M. B. Hicks, E. L. Regalado, F. Tan a kol. [34]. 

3.3 Validácia analytických postupov  
 

Test vhodnosti systému (SST) je súčasťou mnohých analytických postupov a predchádza 

samotnej validácii metódy. Je založený na koncepte, že inštrumentácia, vzorky a 

analytické operácie tvoria integrálny systém. Parametre, ktoré boli v rámci SST 

hodnotené sú nasledujúce: opakovateľnosť nástreku, ktorá sa potvrdzuje pre plochy 

píkov a retenčné časy skúšaných látok je vyjadrená pomocou RSD v % s limitom do 2 %, 

šírka píku v polovici výšky píku (W50), kapacita píku (Pc), faktor symetrie píku (As) 

a rozlíšenie medzi píkmi (Rs) [8]. 

Všetky analytické metódy využívané pre stanovenie API v liečivých prípravkov, alebo pre 

stanovenie nečistôt v API musia byť validované. Cieľom validácie analytického postupu 

je preukázať, že daný postup je spoľahlivý a vhodný pre zamýšľané použitie, ako 

analytická metóda, tak aj príprava vzorky. Požiadavky na validáciu metód a kritéria ktoré 

dané metódy majú splňovať, sú stanovené autoritami vo forme vydaných odporučení, 

ako napríklad Európska agentúra pre lieky (EMA) [35], Úrad pre potraviny a liečiva (FDA) 

alebo ICH [8, 36]. Odporučenia obsahujú popis priebehu stanovenia validačných 

parametrov, a to v špecifikovanej oblasti využitia. Analytický postup sa týka spôsobu 
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vykonania analýzy a jednotlivých krokov. Zahrňuje napríklad: prípravu vzorku, použitie 

referenčných štandardov, použitý prístroj a činidlá, vyhotovenie kalibračnej krivky 

a výpočty jednotlivých parametrov. 

Cieľ a oblasť využitia metódy určuje výber validačných postupov a parametrov. Medzi 

hlavné validačné parametre patrí: správnosť, presnosť, rozsah, limit detekcie, limit 

kvantifikácie, linearita, selektivita a robustnosť (Tabuľka 2). V rámci diplomovej práce sa 

parameter robustnosť nestanovoval. Vo farmaceutickej analýze je nutné dodržať 

odporučenia napríklad ICH, a týmto je následne výber parametrov jasne daný [8, 37]. 

Tabuľka 2. Doporučené validačné parametre pre rôzne typy testov podľa ICH [8] 

Validačný 
parameter 

Identifikácia 
Testy pre nečistoty 

Obsah Kvantitatívny 
test 

Limitný 
test 

Správnosť - + - + 
Presnosť     

   Opakovateľnosť - + - + 
   Medziľahlá 
presnosť 

- + (1) - + (1) 

Selektivita (2) + + + + 
Limit detekcie - - (3) + - 
Limit 
stanoviteľnosti 

- + - - 

Linearita - + - + 
Rozsah - + - + 

- neprevádza sa, + prevádza sa, (1) nie je požadovaná ak sa prevádza 

reprodukovateľnosť, (2) môže byť preukázaná inou metódou, (3) iba v niektorých 

prípadoch 

V rámci diplomovej práce boli analyzované nečistoty dvoch liečivých látok – enzalutamid 

(ENZA) a tikagrelor (TICA). Obe metódy boli validované podľa doporučených postupov 

ICH a medzi stanovované validačné parametre patrili nasledujúce, nižšie popísané 

parametre.  

Selektivita sa stanovuje pomocou testov na identifikáciu, ktoré by mali byť schopné 

rozlíšiť medzi zlúčeninami blízkych štruktúr potencionálnych nečistôt. Rozlíšenie je 

možné potvrdiť získaním pozitívnych výsledkov zo vzoriek obsahujúcich analyt oproti 

vzorkám bez neho [8]. 
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Linearita metódy sa hodnotí v celom rozsahu analytického postupu. Hodnotenie je 

pomocou vizuálnej kontroly grafu signálov ako funkcie koncentrácie alebo obsahu látok. 

Výsledky testov sú následne spracované pomocou štatistických metód [8].  

Rozsah linearity závisí od plánovaného uplatnenia postupu a je odvodený zo štúdie 

linearity metódy. V prípade danej diplomovej práce, kde sa jedná o stanovenie aktívnej 

farmaceutickej látky ide o rozsah v rozmedzí 80-120 % testovanej koncentrácie [8]. 

Správnosť analytického postupu sa stanovuje v rámci určeného rozsahu. Správnosť sa 

posudzuje na vzorkách so známym obsahom nečistôt [8]. V tejto práci sa použilo 

aplikovanie optimalizovaných metód na štandardy látok so známou čistotou.  

Pri stanovení presnosti sa berú do úvahy možné zmeny, ktoré môžu ovplyvniť výsledky 

a to zmena analytika, dňa, vybavenia [8]. Počas validácie, ktorá je podrobne opísaná v 

experimentálnej časti sa  presnosť vyjadrila pomocou miery štatistickej variability a to 

relatívnou smerodajnou odchýlkou (RSD) v percentách.  

Limity detekcie a kvantifikácie sa uplatňujú pri analytických postupov, ktoré majú 

základnú líniu signálu. Za limit detekcie sa považuje koncentračná hladina, pri ktorej 

predstavuje pomer odozvy signálu a šumu 3:1. Je to obzvlášť dôležitý parameter pri 

stanovení nečistôt, pretože sa jedná o nízke koncentrácie. Limit kvantifikácie 

predstavuje pomer odozvy signálu k šumu 10:1. Mal by sa overiť na vhodnom počte 

vzoriek pripravených v kvantifikačnom limite [8]. 

3.4 Enzalutamid 
 

Enzalutamid je silným inhibítorom signalizácie androgénnych receptorov (AR). Blokuje 

androgénne signálne dráhy, pomocou ktorých sa stimuluje rast nádorových buniek. 

Konkrétne kompetitívne inhibuje väzbu androgénov na príslušné receptory, bráni 

translokácii aktivovaných receptorov do jadra bunky a zároveň dokáže zabrániť spojeniu 

aktivovaného androgénneho receptoru s DNA [2]. Výsledkom je zníženie množenia 

buniek rakoviny a objemu nádora. Znížením proliferácie buniek prostaty dochádza k 

poklesu sérových hladín prostatického špecifického antigénu [38]. Enzalutamid by mal 

byť liekom voľby u metastázujúcej formy rakoviny prostaty rezistentnej na kastráciu [1]. 

Rizikovejšia môže byť aplikácia enzalutamidu u pacientov s poškodením mozgu 
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v anamnéze alebo s kŕčovými problémami. Výhodou je naopak jeho podanie bez 

nutnosti súčasného podávania prednizonu [39]. Ako liečivo patrí do druhej generácie 

nesteroidných antiandrogénov so štrukturálnymi prvkami podobnými zlúčeninám prvej 

generácie, viď Obrázok 11 [40]. 

 

Obrázok 11. Chemické štruktúry zlúčenín viažucich sa na androgénny receptor [40] 

A: Testosterón a dihydrotestosterón ako androgény a agonisti AR 

B: Steroidný antiandrogén, ktorý zdieľa časť steroidnej štruktúry androgénov 

C: Nesteroidné antiandrogény prvej generácie 

D: Druhá generácia nesteroidných antiandrogénov s aspektami chemickej štruktúry 
zlúčenin prvej generácie, okrem darolutamidu 

E: Antagonista N-terminálnej domény, ralaniten 
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ENZA predstavuje organickú, vo vode nerozpustnú, malú nesteroidnú molekulu so 

sumárnym vzorcom C21H16F4N4O2S. Chemický názov účinnej látky podľa Medzinárodnej 

únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC) je 4-(3-(4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-

5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl)-2-fluoro-N-methylbenzamide. 

Enzalutamid má molekulovú hmotnosť 464,439 g/mol (Obrázok 12) [38]. Jeho fyzikálne-

chemické vlastnosti sú uvedené v Tabuľke 3. 

 

 

Obrázok 12. Chemická štruktúra enzalutamidu [41] 

Pre splnenie cieľa diplomovej práce, boli spolu so štandardom účinnej látky 

enzalutamidu, firmou Zentiva poskytnuté aj štandardy štyroch nečistôt. Konkrétne 

nečistoty, ktorých sa daný experiment týka sú zhrnuté spolu s ich fyzikálne-chemickými 

vlastnosťami v Tabuľke 3. Nečistoty poskytnuté firmou Zentiva sú spojené s výrobným 

procesom alebo s východiskovými látkami použitými k syntéze. Nečistoty majú 

vytvorené skratky názvov pre lepšiu orientáciu v označovaní. ImpENZ1 je názov pre látku 

2-[3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylamino]-2methylpropanoic acid, ImpENZ2 

označuje 4-(3-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-2,4-dioxo-

imidazolidin-1-yl)-2-fluoro-N-methylbenzamide. ImpENZ3 je 4-(3-(4-Cyano-3-

(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl)-N-

methylbenzamide a nečistota nazvaná ImpENZ4 pomenúva 4-Cyano-3-
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(trifluorromethyl)pnehylisothiocyanate. Nečistota ImpENZ2 a ImpENZ3 majú spoločný 

základ chemickej štruktúry totožný s ENZA. ImpENZ1 a ImpENZ4 majú štruktúru od 

ostatných nečistôt a ENZA odlišnú. Štruktúry nečistôt zobrazujú Obrázok 13, 14, 15.  

Tabuľka 3. Fyzikálne-chemické vlastnosti enzalutamidu a jeho nečistôt [41] 

analyt R Y Mw logP 
pKa 

(acid) 

pKa 

(basic) 

H 

donory 

H 

akceptory 

ImpENZ1   254,26 0,12 3,59 0,53 3 5 

ImpENZ2 =O -F 448,37 2,34 13,99 -1,47 1 7 

ImpENZ3 =S -H 446,45 2,92 14,46 -1,91 1 6 

ImpENZ4   228,19 3,30 - - 0 2 

ENZA =S -F 464,44 2,98 13,88 -1,99 1 6 

 

 

Obrázok 13. Základná chemická štruktúra pre nečistoty ImpENZ2 a ImpENZ3 [41] 
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Obrázok 14. Chemická štruktúra nečistoty ImpENZ1 [41] 

 

 

 

 

Obrázok 15. Chemická štruktúra nečistoty ImpENZ4 [41] 

 

Eliminácia enzalutamidu prebieha pomocou pečeňového metabolizmu. Jeho hlavný 

metabolit N-desmetylenzalutamid je tvorený CYP2B8 a má podobnú aktivitu in vitro ako 

enzalutamid. Obe tieto látky majú polčas 5,8 až 6,4 dňa s koncentráciou 11,4 a 13 µg/ml. 

Pre nasýtenie väzby na AR je potrebné dosiahnuť koncentrácie medzi 5 a 15 µg/ml. 

Odporúčaná denná dávka 160 mg bola stanovená z pozorovaného rozmedzia 150 až 240 

mg/deň [40]. 

V súčasne publikovanej literatúre sa žiadna vedecká práca nezaoberá charakteristikou 

a profilovaním nečistôt ENZA. Taktiež neboli nájdené žiadne publikované práce ohľadom 

stanovenia enzalutamidu a jeho nečistôt pomocou chromatografických metód.  
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3.5 Tikagrelor 
 

Tikagrelor je selektívny reverzibilný antagonista receptoru P2Y12. Tým bráni aktivácii 

a agregácii trombocytov závislých na P2Y12 a sprostredkovaných adenozíndifosfátom 

(ADP). Neiteraguje priamo s miestom väzby pre ADP, ale po naviazaní na receptor bráni 

prenosu signálu sprostredkovaného pomocou ADP. Jeho klinický a farmakologický profil 

ukazujú, že je schopný poskytnúť konzistentnú a vysokú antitrombotickú ochranu. 

Inhibíciou nukleosidového transportéra-1 zvyšuje hladiny endogénneho adenozínu, čím 

zosilňuje tieto účinky adenozínu: vazodilatácia, inhibícia trombocytov a dušnosť. A to 

u zdravých ľudí a tiež u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom [3, 4]. 

Chemicky sa jedná o zlúčeninu so sumárnym vzorcom C23H28F2N6O4S (Obrázok 16). TICA 

je kryštalický prášok, rozpustný vo vode 10 µg/ml. Názov podľa IUPAC je (1S,2S,3R,5S)-

3-[7-[[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl]amino]-5-propylsulfanyltriazolo[4,5-

d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol. Molekulová hmotnosť 

tikagreloru je 522,527 g/mol [42]. Fyzikálne-chemické vlastnosti TICA sú uvedené 

v Tabuľke 4. 

 

Obrázok 16. Chemická štruktúra tikagreloru [41] 

 

V roku 1999 bol tikagrelor vyvinutý firmou AstraZeneca Company. Pôvodná syntéza, 

ktorú uvádza David Hardem zahrňuje zložité reakcie za ťažkých podmienok vrátane 

bromácie a aminácie. Komplikovaný reakčný systém s ťažko purifikovateľným 

medziproduktom je nevýhodou pre komerčnú výrobu liečiva.  Neskôr bol vyvinutý nový 

spôsob čistenia a nákladovo efektívny N-alkylačný proces, ktorý využíva komerčne 

dostupné činidlá ako etanol, 1,8-diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en a trietylamín. Vysoko 
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čistý produkt syntézy, tikagrelor, sa získal purifikáciou v zmesi metanolu a vody. 

Dosiahnutý výťažok 75 % s kvalitou 99,9 % bol s obsahom všetkých známych 

a neznámych nečistôt v súlade so smernicou ICH do limitu 0,1 % [43]. 

V medzinárodnej randomizovanej kontrolovanej štúdii PLATO sa preukázalo, že 

tikagrelor je lepší ako klopidogrel v znižovaní úmrtnosti u pacientov po infarkte 

myokardu, mŕtvici bez zvýšenia krvácavých príhod. V štúdii zameranej na dávku nebola 

miera krvácania vyššia v porovnaní dávky tikagreloru 90 mg alebo 180 mg na deň a dávky 

klopidogrelu 75 mg denne [44]. Menšiu variabilitu spojenú s genetickým 

polymorfizmom naznačuje účinok tikagreloru, ktorý nie je závislý od metabolickej 

aktivácie. Aj napriek tomu riziko krvácania môže byť stále prítomné, čo  vyžaduje dobrú 

spoluprácu a pozitívny prístup pacienta k liečbe. Antiagregačná aktivita sa skúma u 

derivátov tikagreloru s cieľom získať účinnejšie a bezpečnejšie liečiva. U potkanov sa 

podarilo získať protidoštičkovú aktivitu pri dávke 5 mg/kg po perorálnom podaní u 9 

derivátov tikagreloru [45]. Príčinou nečistôt sú vo všeobecnosti nežiadúce reakcie vo 

výrobnom procese spôsobené orientáciou reaktantov, činidlami a reakčnými 

podmienkami, alebo nestabilita účinnej látky [46]. 

V práci publikovanej Neeraj Kumar a kol., zameranej na nečistoty TICA, boli analyzované 

pomocou HPLC a hmotnostného spektrofotometra (MS) 4 nečistoty, ktoré súviseli so 

syntézou tikagreloru. Štruktúry a navrhovaná cesta vzniku nečistôt sú uvedené 

na Obrázku 17 [46]. Vznik nečistoty ImpTICA3 ako metabolit tikagreloru za súčasnej 

terapie atorvastatínom popisujú autori D. Danielak, P. Gorzycka a kol. Vo svojej práci 

predstavujú LC-MS metódu na stanovenie danej nečistoty ImpTICA3 identifikovanej 

v klinických vzorkách. Podmienky LC metódy zahŕňajú využitie kolóny Kinetex XB-C18 

(2,1 x 100 mm, 2,6 µm) s mobilnou fázou 0,1 % FA vo vode a 0,1 % FA v acetonitrile 

v pomere (57:43, v/v) s prietokom 0,37 ml/min [5]. Stanovenie nečistoty ImpTICA3 

pomocu LC-MS/MS vo svojej práci popisujú tiež autori H. Sillén a kol., s podmienkami LC 

analýzy: kolóna Genesis C18 (4,6 x 50 mm, 3,0 µm), mobilná fáza v zložení ACN a 10mM 

AmAc v pomere (60:40, v/v), pri prietoku 1,0 ml/min a celkový čas analýzy 2 minúty [6]. 

V ďalšej vedeckej práci autorov L.M. Bueno, J.W. Manoel a kol. sa pre stanovenie dvoch 

organických nečistôt označovaných ako syntetické medziprodukty využíva opäť LC 

technika, s použitím kolóny reverzne-fázového módu, konkrétne Zobrax Plus C8 (4,6 x 
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150mm, 5,0 µm) s teplotou 25 °C. Jedná sa o izokratickú analýzu s prietokom 0,7 ml/min 

mobilnej fázy ACN/50mM AmAc (57:43, v/v) s upraveným pH na 8,2 pomocou 6 

molárneho hydroxidu amónneho [7]. Vznik novej nečistoty, označovanej T3 (Obrázok 

18), izomerizáciou tikagreloru vplyvom kyseliny popisujú vo svojej práci autori Bei-Hua 

Bao a kol. Na stanovenie nečistoty popisujú UPLC metódu s podmienkami analýzy: 

kolóna Zobrax Eclipse Plus C18 (2,1 x 50 mm, 1,8 µm), teplota 30 °C, mobilná fáza 

ACN/H2O (45:55, v/v) pri prietoku 0,5 ml/min. Identifikácia a stanovenie tejto nečistoty 

ukazuje na prípadnú nestabilitu tikagreloru, čo má veľký význam z hľadiska kontroly 

liečiv [47]. 
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Obrázok 17. Navrhovaná nová chemická dráha na tvorbu neznámych nečistôt 

tikagreloru [46] 
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Obrázok 18. Kyselinou katalyzovaná izomerizácia tikagreloru a vznik nečistoty T3 [47] 

 

Tabuľka 4 uvádza prehľad fyzikálne-chemických vlastností a chemické štruktúry TICA 

a jeho nečistôt so základným skeletom rôzne substituovaným (Obrázok 19). Hodnota 

pKa vyjadruje mieru kyslosti, kyseliny či zásady, ako záporný dekadický logaritmus 

disociačnej konštanty KA. V prehľade sú uvedené tiež hodnoty molekulových hmotností, 

počet vodíkových donorov a akceptorov. Miera lipofility látok je vyjadrená rozdeľovacím 

koeficientom látky medzi vodou a n-oktanolom ako logP. Pre lepšiu prehľadnosť boli 

názvy nečistôt skrátené a pomenované ako ImpTICA1 pre (1S,2S,3S,5S)-3-(7-(((1R,2S)-2-

(4-fluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-

3-yl)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol, ImpTICA2 pre (1S,2S,3S,5S)-3-(7-

(((1R,2S)-2-(4-chlorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-

d]pyrimidin-3-yl)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol a ImpTICA3 pre 

(1S,2R,3S,4S)-4-(7-(((1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylthio)-

3H-[1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidin-3-yl)cyclopentane-1,2,3-triol.  

Cieľom tejto práce bolo optimalizovať a validovať UHPSFC/UV metódu pre analýzu 

účinnej látky enzalutamid a jeho nečistoty, taktiež pre účinnú látku tikagrelor a jeho 

nečistoty, a týmto ukázať potenciál využitia SFC techniky pre analýzu a profilovanie 

nečistôt.  
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Obrázok 19. Základná chemická štruktúra nečistôt tikagreloru [41] 

 

 

Tabuľka 4. Fyzikálne-chemické vlastnosti tikagreloru a jeho nečistôt [41] 

analyt R X Y Mw logP 
pKa 

(acid) 

pKa 

(basic) 

H 

donory 

H 

akceptory 

ImpTICA1 -F -H -OC2H4OH 504,58 2,20 13,26 3,05 4 10 

ImpTICA2 -Cl -H -OC2H4OH 540,03 2,93 12,81 - 4 10 

ImpTICA3 -F -F -OH 478,52 2,02 13,38 3,05 4 9 

TICA -F -F -OC2H4OH 522,57 2,02 13,26 3,05 4 10 
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4. Experimentálna časť 
 

4.1 Zoznam použitých chemikálií a prístrojov 
 

Nasledujúci zoznam uvádza prehľad chemikálií a materiálov použitých 

v experimentálnej časti práce. Štandardy skúšaných látok API a nečistôt boli poskytnuté 

firmou Zentiva Group, a.s., Praha, pre vedecké účely. 

4.1.1 Štandardy látok 

 

 Enzalutamid - Primary Reference Standard, C21H16F4N4O2S, 4-(3-(4-cyano-3-

(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl)-2-

fluoro-N-methylbenzamide, Mw 464,44 g/mol, čistota 99,9 % 

 Enzalutamid - nečistota ImpENZ1 - C12H15FN2O3, 2-[3-Fluoro-4-

(methylcarbamoyl)phenylamino]-2methylpropanoic acid, Mw 254,26 g/mol, 

čistota 100 % 

 Enzalutamid - nečistota ImpENZ2 - C21H16F4N4O3, 4-(3-(4-Cyano-3-

(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-2,4-dioxo-imidazolidin-1-yl)-2-fluoro-N-

methylbenzamide, Mw 448,37 g/mol, čistota 98,4 % 

 Enzalutamid - nečistota ImpENZ3 - C21H17F3N4O2S, 4-(3-(4-Cyano-3-

(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl)-N-

methylbenzamide, Mw 446,45 g/mol, čistota 96,4 % 

 Enzalutamid - nečistota ImpENZ4 - C9H3F3N2S, 4-Cyano-3-

(trifluorromethyl)pnehylisothiocyanate, Mw 228,19, čistota 99,4 % 

 Tikagrelor – Primary Reference Standard, C23H28F2N6O4S , (1S,2S,3R,5S)-3-[7-

[[(1R,2S)-2-(3,4-difluorophenyl)cyclopropyl]amino]-5-propylsulfanyltriazolo[4,5-

d]pyrimidin-3-yl]-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol, Mw 522,53 g/mol, 

čistota neuvedená  

 Tikagrelor - nečistota ImpTICA1 - (1S,2S,3S,5S)-3-(7-(((1R,2S)-2-(4-

fluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-

d]pyrimidin-3-yl)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol, Mw 504,58 g/mol, 

čistota neuvedená 
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 Tikagrelor - nečistota ImpTICA2 - (1S,2S,3S,5S)-3-(7-(((1R,2S)-2-(4-

chlorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-

d]pyrimidin-3-yl)-5-(2-hydroxyethoxy)cyclopentane-1,2-diol, Mw 540,03 g/mol, 

čistota neuvedená 

 Tikagrelor - nečistota ImpTICA3 - (1S,2R,3S,4S)-4-(7-(((1R,2S)-2-(3,4-

difluorophenyl)cyclopropyl)amino)-5-(propylthio)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-

d]pyrimidin-3-yl)cyclopentane-1,2,3-triol, Mw 478,52 g/mol, čistota neuvedená 

 

4.1.2 Použité rozpúšťadlá 

 

 Acetonitril – Acetonitrile LC grade, VWR Chemicals, čistota 99,9 % 

 Etanol – Ethanol absolute – Merck, čistota 99,5 % 

 Hexan – Hexane, Sigma-Aldrich, čistota 97,0 % 

 Izopropanol – Isopropanol LC grade, Honeywell, čistota 99,9 % 

 Metanol – Methanol LC grade, J.T. Baker, čistota 99,0 % 

 Ultračistá voda – destilácia vody bola vykonaná pomocou prístroja Milli-Q RG  

 

4.1.3 Ostatné chemikálie 

 

 Amoniak - Ammonium hydroxide solution, Merck, 25,0 % roztok 

 Dietylamín – Diethanolamine, Sigma-Aldrich, čistota 99,5 % 

 Kyselina mravčia – Formic acid, Sigma-Aldrich, čistota 98,0 % 

 Kyselina octová – Acetic acid, VWR Chemicals, čistota 99,0 % 

 Kyselina trifluoroctová - Trifluoroacetic acid, Sigma-Aldrich, čistota 99,0 % 

 Mravčan amónny – Ammonium formate, Riedel-de Haën, čistota neuvedená 

 Octan amónny – Ammonium acetate, Sigma-Aldrich, čistota 98,0 % 

 Trietylamín – Triethylamine, Sigma-Aldrich, čistota 99,0 % 
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4.1.4 Prístrojové vybavenie 

 

 Chromatografický systém Acquity UPC2 (Column Screening), (Waters, Milford, 

USA) 

 Analytické kolóny (Waters, Wexford, Írsko):  

Acquity UPC² Torus 1-AA (3,0 x 100 mm, 1,7 µm) 

Acquity UPLC  CSH C18  SB (2,1 x 100 mm, 1,7 µm) 

Acquity UPLC HSS C18 SB  (3,0 x 100 mm, 1,8 µm) 

Cortecs UPLC C18 (2,1 x 150 mm, 1,6 µm) 

Acquity UPC² Torus 2-PIC (3,0 x 100 mm, 1,7 µm) 

Acquity UPC² Torus Diol (3,0 x 100 mm, 1,7 µm) 

Viridis BEH 2-EP (3,0 x 100 mm, 1,7 µm) 

Viridis HSS C18 SB (3,0 x 100 mm, 1,8 µm) 

 Automatické pipety Eppendorf, Nemecko  

 Analytické váhy Sartorius, Česká republika 

 Laboratórna trepačka IKA, Nemecko 

 Mikrovialky s uzáverom, Clean Vial, Nemecko 
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4.2 Postup práce 
 

4.2.1 Príprava roztokov pre optimalizáciu metódy 

 

4.2.1.1 Príprava roztokov štandardov enzalutamidu a jeho nečistôt 

 

K optimalizácii metódy boli pripravené roztoky s rôznou koncentráciou štandardov 

účinnej látky ENZA a jej príslušných nečistôt. Jednotlivé riedenia boli pripravené zo 

zásobných roztokov štandardov. Na analytických váhach bol navážený približne presne 

1 mg štandardu danej látky a rozpustený v odpovedajúcom množstve príslušného 

rozpúšťadla reálnej navážke látky. V prípade enzalutamidu a jeho nečistôt sa jednalo 

o acetonitril. Obsah vialky bol riadne premiešaný na laboratórnej trepačke. Výsledná 

koncentrácia zásobných roztokov štandardov bola 1 mg/ml. Roztoky štandardov boli 

skladované v chladničke pri teplote 5 °C. 

Zmes štandardov obsahujúca účinnú látku enzalutamid a jej príslušné nečistoty bola 

pripravená o koncentrácii 0,1  mg/ml. Zo zásobných roztokov bolo odobraných 100 µl 

a výsledný objem bol doplnený ACN na 1 ml, viď Tabuľka 5. 

Tabuľka 5. Príprava vzorky zmesi štandardov o koncentrácii 0,1 mg/ml 

 zásobný roztok štandardu 

(koncentrácia 1 mg/ml) 
ACN celkový objem vzorky 

ENZA 100 µl 

500 µl 1000 µl 

ImpENZ1 100 µl 

ImpENZ2 100 µl 

ImpENZ3 100 µl 

ImpENZ4 100 µl 
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4.2.1.2 Príprava roztokov štandardov tikagreloru a jeho nečistôt 

 

Obdobne ako u prípravy roztokov enzalutamidu (4.2.1.1), boli roztoky štandardu 

tikagreloru a jeho nečistôt k optimalizácii metódy pripravené o koncentrácii 1 mg/ml. 

Do vialky bol na analytických váhach navážený približne presne 1 mg štandardu látky, 

ktorý bol v prípade TICA a nečistoty ImpTICA1 rozpustený v ACN. Pri nečistote ImpTICA2 

sa na rozpúšťanie použila zmes ACN/ MeOH v pomere (9:1, v/v) a u ImpTICA3 zmes 

ACN/MeOH/H2O v pomere (8:1:1, v/v/v). Pre rozpustenie nečistôt ImpTICA2 a ImpTICA3 

bolo potrebné použiť ultrazvuk po dobu 5 minút. Obsah vialky bol premiešaný na 

laboratórnej trepačke. Roztoky štandardov boli skladované v chladničke pri teplote 5 °C. 

Tieto roztoky boli použité ako zásobné k ďalším potrebným riedeniam.  

Zo zásobných roztokov štandardov sa pripravila vzorka, ktorá obsahovala zmes API a 

príslušné štandardy nečistôt. Koncentrácia vzorky zmesi použitá k optimalizácii metódy 

bola 0,1 mg/ml. Zo zásobných roztokov štandardov bolo pomocou mikropipety 

odobraných 100 µl. Výsledný objem bol doplnený ACN na 1 ml. Obsah vialky bol opäť 

premiešaný. Tabuľka 6 znázorňuje prípravu danej vzorky.  

 

Tabuľka 6. Príprava vzorky zmesi štandardov o koncentrácii 0,1 mg/ml 

 zásobný roztok štandardu  

(koncentrácia 1mg/ml) 
ACN celkový objem vzorky 

TICA 100 µl 

600 µl 1000 µl 
ImpTICA1 100 µl 

ImpTICA2 100 µl 

ImpTICA3 100 µl 

 

 

4.2.2 Chromatografické podmienky metódy superkritickej fluidnej chromatografie 

 

SFC separácie boli prevedené na chromatografickom superkritickom systéme  Acquity 

UPC2 od spoločnosti Waters. Pri optimalizáciách boli testované rôzne stacionárne fáze. 
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Ich prehľad uvádza Tabuľka 7. K validácii metódy stanovenia účinnej látky enzalutamid 

bola použitá chromatografická kolóna Viridis BEH 2-EP (3,0 x 100 mm, 1,7 µm). 

Pre validáciu metódy stanovenia nečistôt účinnej látky tikagrelor Acquity UPLC HSS C18 

SB (3,0 x 100 mm, 1,8 µm). Objem nástreku vzorky bol v oboch prípadoch 2 µl. UV 

detekcia signálu bola prevedená pomocou Acquity UPC2 PDA detektoru pri vlnovej dĺžke 

270 nm u enzalutamidu a 254 nm u tikagreloru. Separácie prebiehali pri prietoku 

mobilnej fázy 1,5 ml/min. Metanol, ACN, hexan, izopropanol, etanol boli využitými 

modifikátormi mobilnej fázy pri optimalizácii metód. Ďalej boli využité niektoré aditíva 

pre úpravu podmienok separácií. Všetky použité chemikálie sú uvedené v časti 4.1.2 

a 4.1.3.  

Tabuľka 7. Parametre chromatografických kolón používaných v diplomovej práci 

kolóna stacionárna fáza 

veľkosť 

častíc 

(µm) 

veľkosť 

pórov 

(Å) 

dĺžka 

kolóny 

(mm) 

pokrytie 

voľných 

silanolových 

skupín 

Acquity UPLC HSS C18 SB C18 1,8 100 100 + 

Acquity UPLC CSH C18 SB C18 1,7 130 100 + 

Cortecs UPLC C18 C18 1,6 90 150 + 

Viridis HSS C18 SB C18 1,8 100 100 - 

Acquity UPC² Torus 2-PIC 2-pikolylamín 1,7 130 100 + 

Acquity UPC² Torus 1-AA 1-aminoantracén 1,7 130 100 + 

Acquity UPC² Torus DEA dietylamín 1,7 130 100 + 

Acquity UPC² Torus DIOL 
Diol s vysokou 

hustotou 
1,7 130 100 + 

Viridis BEH 2-EP 2-etylpyridín 1,7 130 100 - 

 

 

 

 



 

45 
 

4.2.3 Validácia metód superkritickej fluidnej chromatografie pre stanovenie 

enzalutamidu, tikagreloru a ich príslušných nečistôt 

 

Po zistení optimálnych podmienok metód bol prevedený SST, aby preukázal vhodnosť 

používaného chromatografického systému. V rámci SST sa stanovovali parametre: 

opakovateľnosť pre plochy píkov a retenčné časy skúšaných látok s limitom RSD do 2 %, 

šírka píku v polovici výšky píku (W50), kapacita píku (Pc), faktor symetrie píku (As) 

a rozlíšenie medzi píkmi (Rs). Pre metódu stanovenia enzalutamidu a príslušných 

nečistôt bolo stanovených 5 koncentračných hladín, na ktorých bol daný test prevedený: 

2 µg/ml, 3 µg/ml, 7 µg/ml, 20 µg/ml a 50 µg/ml. Koncentračné hladiny 5 µg/ml, 20 

µg/ml, 70 µg/ml boli skúšané pre metódu stanovenia tikagreloru a príslušných nečistôt. 

Tento test bol prevedený pred samotnou validáciou oboch metód superkritickej fluidnej 

chromatografie. V rámci validácii sa stanovili vybrané validačné parametre ako: limity 

detekcie a kvantifikácie, linearita, presnosť a správnosť.  

4.2.3.1 Linearita 

 

Parameter linearity bol v rámci validácie stanovený na základe požiadaviek ICH [8]. 

U oboch metód pre stanovenie ENZA, TICA a príslušných nečistôt bola linearita 

stanovená a následne preukázaná pomocou koeficientu determinácie a regresívnej 

rovnice. Na stanovenie linearity sa využíva minimálne 5 koncentračných hladín, čo bolo 

dodržané aj v tejto diplomovej práci. Koeficient determinácie by mal byť väčší alebo 

rovný ako 0,999. V oboch prípadoch bola pripravená vzorka zmesi štandardov 

o koncentrácii 0,1 mg/ml. Tá bola následne riedená na požadované koncentrácie, ktoré 

uvádza Tabuľka 8, 9.  

Pre metódu stanovenia ENZA a príslušných nečistôt bolo vybraných 11 koncentrácii od 

1 µg/ml do 70 µg/ml. Vzorka každej koncentrácie bola analyzovaná trikrát a výsledok bol 

počítaný z priemeru hodnôt.  
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Tabuľka 8. Príprava vzoriek pre preukázanie linearity metódy stanovenia enzalutamidu 

a jeho príslušných nečistôt 

objem (µl) 
výsledná koncentrácia vzorky (µg/ml) 

10 20 50 70 

STD*  100 200 500 700 

ACN 900 800 500 300 

celkový objem 1000 1000 1000 1000 

* = zmes štandardov o koncentrácii 0,1 mg/ml 

 

Tabuľka 9. Riedenie vzoriek k preukázaniu linearity metódy stanovenia enzalutamidu 

a jeho príslušných nečistôt 

objem zmesi štandardov 

o koncentrácii (µl) 

výsledná koncentrácia vzorky (µg/ml) 

1 3,2 4 4,8 2 5 7 

 

 

10 µg/ml 100 320 400 480 _ _ _ 

20 µg/ml _ _ _ _ 100 _ _ 

50 µg/ml _ _ _ _ _ 100 _ 

70 µg/ml _ _ _ _ _ _ 100 

 ACN 900 680 600 520 900 900 900 

 celkový objem 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 

V metóde pre stanovenie TICA a príslušných nečistôt sa jednalo taktiež o preukázanie 

linearity výsledkom vypočítaným z priemeru 3 hodnôt  na 7 koncentračných hladinách 

od 5 µg/ml do 100 µg/ml. Riedenie vzoriek popisujú Tabuľky 10, 11. Z údajov získaných 

pri preukázaní linearity metódy boli stanovené limity detekcie a kvantifikácie.  

Tabuľka 10. Príprava vzoriek pre preukázanie linearity metódy stanovenia tikagreloru 

a jeho príslušných nečistôt 

objem (µl) 
výsledná koncentrácia vzorky (µg/ml) 

10 20 50 70 

STD* 100 200 500 700 

ACN 900 800 500 300 

celkový objem 1000 1000 1000 1000 

* = zmes štandardov o koncentrácii 0,1 mg/ml 
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Tabuľka 11. Riedenie vzoriek k preukázaniu linearity metódy stanovenia tikagreloru 

a jeho príslušných nečistôt 

objem zmesi štandardov 

o koncentrácii (µl) 

výsledná koncentrácia vzorky (µg/ml) 

5 7 

 

 

50 µg/ml 100 _ 

70 µg/ml _ 100 

ACN 900 900 

celkový objem 1000 1000 

 

4.2.3.2 Presnosť a správnosť 

 

Presnosť a správnosť boli pre obe metódy ako ďalšie parametre validácie stanovené 

a preukázané podľa doporučení ICH [8]. Vyhodnotilo sa 9 stanovení na 3 koncentračných 

úrovniach. Výsledky sa uviedli ako výťažnosť v jednotkách percentá. Výťažnosť bola 

stanovená v rozsahu 95-105 % oproti príslušnej koncentrácii štandardu. Limit pre 

presnosť predstavovala relatívna smerodajná odchýlka do 5 %.  

Metóda štandardného prídavku bola prevedená pre obe metódy stanovenia ENZA 

a TICA. Pre metódu stanovenia účinnej látky ENZA bola hodnotená správnosť a presnosť 

metódou prídavku štandardu pri koncentráciách 20 µg/ml, 50 µg/ml, 60 µg/ml a 70 

µg/ml. Ako 100 % bola zvolená koncentrácia 60 µg/ml podľa lineárneho rozsahu metódy. 

Z tej sa stanovilo ešte 80 % a 120 %, respektíve 50 a 70 µg/ml. Naviac, koncentrácia 20 

µg/ml (33,3 %), sa zvolila blízko limitu kvantifikácie. Nasledujúca Tabuľka 12 popisuje 

zloženie vzoriek pre stanovenie správnosti a presnosti účinnej látky enzalutamid. Účel 

konštantného prídavku enzalutamidu je simulovať reálnu hladinu účinnej látky 

v prípravku.  

Vzorka štandardu API („STD API“, Tabuľka 12) obsahovala konštantný prídavok ENZA 

s príslušnou koncentráciou (Tabuľka 12,a) a rozpúšťadlo. Vzorky štandardu ENZA 

s príslušnou stanovovanou koncentráciou („STD A-D“, Tabuľka 12) neobsahovali 

konštantný prídavok ENZA, ale štandardný prídavok ENZA (Tabuľka 12, b). Výsledná 

vzorka na jednotlivých koncentračných hladinách obsahovala konštantný prídavok ENZA 
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(Tabuľka 12,a) s príslušnou koncentráciou zo zásobného roztoku s koncentráciou 0,1 

mg/ml + prídavok účinnej látky a rozpúšťadlo ACN.  

Pre stanovenie medzidennej presnosti a správnosti bola každá vzorka pripravená 

nezávisle v troch vyhotoveniach a analyzovaná trikrát. V rôzne dni boli analyzované 3 

sety metódy štandardného prídavku ENZA.  

Tabuľka 12. Príprava vzoriek pre stanovenie presnosti a správnosti účinnej látky 

enzalutamid 

koncentračná hladina 
konštantný prídavok ENZA 

0,1 mg/ml  (μl)a 

ENZAb 

0,1 mg/ml (μl) 

ACN  

(μl) 

celkový 

objem (μl) 

33,3 % (20 μg/ml) 100 100 800 1000 

80 % (50 μg/ml) 100 400 500 1000 

100 % (60 μg/ml) 100 500 400 1000 

120 % (70 μg/ml) 100 600 300 1000 

STD API 100 0 900 1000 

STD A 0 100 900 1000 

STD B 0 400 600 1000 

STD C 0 500 500 1000 

STD D 0 600 400 1000 

a – konštantný prídavok ENZA, ktorý simuluje hladinu účinnej látky nachádzajúcej sa 

v prípravku; b – štandardný prídavok ENZA 

Pre metódu stanovenia účinnej látky tikagrelor boli analyzované 4 koncentrácie, a to 20 

µg/ml, 50 µg/ml, 60 µg/ml a 70 µg/ml. Nasledujúca Tabuľka 13 popisuje zloženie 

jednotlivých vzoriek. Obsah vzoriek štandardov, počet a  postup pri stanovení sa 

zhodoval s predošlým popisom metódy stanovenia enzalutamidu (Tabuľka 12). 
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Tabuľka 13. Príprava vzoriek pre stanovenie presnosti a správnosti účinnej látky 

tikagrelor 

koncentračná 

hladina  

konštantný prídavok TICA 

0,1 mg/ml (μl)a 

TICAb 

0,1 mg/ml (μl) 

ACN 

(μl) 

celkový 

objem (μl) 

 

33,3 % (20 μg/ml) 25 25 200 250 

80 % (50 μg/ml) 25 100 125 250 

100 % (60 μg/ml) 25 125 100 250 

120 % (70 μg/ml) 25 150 75 250 

STD API 25 0 225 250 

STD A 0 25 225 250 

STD B 0 100 150 250 

STD C 0 125 125 250 

STD D 0 150 100 250 

a – konštantný prídavok TICA, ktorý simuluje hladinu účinnej látky nachádzajúcej sa 

v prípravku; b – štandardný prídavok TICA 

 

Presnosť a správnosť metódy pre stanovenie nečistôt ENZA a TICA boli určené na 3 

koncentračných hladinách 80 %, 100 % a 120 %. Vzorka k analýze obsahovala konštantný 

prídavok účinnej látky vo výslednej koncentrácii a štandardy nečistôt o danej 

koncentrácii príslušnej koncentračnej hladiny, uvedené v zátvorkách.  

Pre nečistoty ENZA boli zvolené koncentrácie 3,2 µg/ml, 4,0 µg/ml a 4,8 µg/ml, čo 

predstavuje 80 %, 100 % a 120 %, viď Tabuľka 14. Ako koncentračná hladina 100 % bola 

zvolená koncentrácia 4,0 µg/ml pre nečistoty, čo predstavuje 0,05 % z koncentrácie 

ENZA 8 mg/ml. Vzorka k analýze na príslušnej koncentračnej úrovni obsahovala stály 

prídavok účinnej látky enzalutamid v koncentrácii 8 mg/ml a štandardy nečistôt o danej 

koncentrácii. Vzorka účinnej látky ENZA neobsahovala nečistoty („STD ENZA“, Tabuľka 

14). Vzorka štandardov nečistôt neobsahovala účinnú látku ENZA („STD IMP 1-3“, 

Tabuľka 14). Tie slúžili pre kontrolu, ako vonkajší štandard pre výpočty a boli 
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analyzované na začiatku a na konci príslušnej sekvencie. Analyzované vzorky na 

príslušných koncentračných hladinách boli trikrát nezávisle pripravené roztoky, 

označené ako A, B, a C. Každá z nich bola analyzovaná trikrát.  

 

Tabuľka 14. Príprava vzoriek pre metódu stanovenia presnosti a správnosti 

enzalutamidu a jeho nečistôt 

koncentračná hladina 

nečistôt  

ENZA  

16 mg/ml (μl) 

zmes štandardov nečistôt  

10 µg/ml (μl) 

ACN 

(μl) 

celkový 

objem (μl) 

80 % (3,2 µg/ml) 125 80 45 250 

100 % (4,0 µg/ml) 125 100 25 250 

120 % (4,8 µg/ml) 125 120 5 250 

STD ENZA 125 0 125 250 

STD IMP 1 0 80 170 250 

STD IMP 2 0 100 150 250 

STD IMP 3 0 120 130 250 

 

 

Pre metódu stanovenia nečistôt účinnej látky tikagrelor boli presnosť a správnosť určené 

pri 3 koncentráciách 7,2 µg/ml, 9,0 µg/ml a 10,8 µg/ml. Ako koncentračná hladina 100 

% bola zvolená koncentrácia 9,0 µg/ml pre nečistoty, ktorá zodpovedá 0,05 % TICA 

s koncentráciou 18 mg/ml. Zloženie vzoriek štandardov a počet stanovení bol obdobný 

ako u metódy stanovenia s účinnou látkou enzalutamid (Tabuľka 14). Tabuľka 15 uvádza 

zloženie príslušných vzoriek pre metódu stanovenia presnosti a správnosti u nečistôt 

tikagreloru. 
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Tabuľka 15. Príprava vzoriek pre metódu stanovenia presnosti a správnosti tikagreloru 

a jeho nečistôt 

koncentračná hladina 

nečistôt  

TICA 

25 mg/ml (μl) 

zmes štandardov nečistôt  

0,1 mg/ml (μl) 

ACN 

(μl) 

celkový 

objem (μl) 

80 % (7,2 µg/ml) 36 3,6 10,4 50 

100 % (9,0 µg/ml) 36 4,5 9,5 50 

120 % (10,8 µg/ml) 36 5,4 8,6 50 

STD TICA 36 0 14 50 

STD IMP 1 0 3,6 46,4 50 

STD IMP 2 0 4,5 45,5 50 

STD IMP 3 0 5,4 44,6 50 

 

Medzidenná presnosť bola stanovená na základe 3 setov analyzovaných v rôzne dni. 

Výsledok bol interpretovaný ako priemer výťažnosti vyjadrený v percentách s uvedením 

RSD v %.   
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5. Výsledky a diskusia 
 

5.1 UHPSFC/ UV metóda pre stanovenie enzalutamidu a jeho nečistôt 
 

5.1.1 Optimalizácia metódy 

 

K optimalizácii metódy pre stanovenie nečistôt u API enzalutamid bola k dispozícii 

z pôvodného skríningu  metóda vyvinutá Mgr. Kateřinou Plachkou. Výsledný 

chromatogram je zobrazený na Obrázku 20. Podmienky pôvodnej metódy sú 

nasledovné: chromatografická kolóna – Torus Diol (3,0 x 100 mm, 1,7 µm), mobilná fáza 

– MeOH/ACN v pomere 1:1 (v/v), objem nástreku – 2 µl, prietok mobilnej fázy 1,5 

ml/min, použitý gradient 5-40 %, kde začiatočné zloženie mobilnej fázy bolo 5 % 

organického modifikátora mobilnej fázy, v 3 minúte 40 %, od 3,1 minúty sa podmienky 

vrátili k začiatočným. Celkový čas analýzy bol 4,5 minúty.  

 

 

Obrázok 20. Chromatogram pôvodnej metódy zo skríningu na kolóne Torus Diol, 
MeOH/ACN (1:1, v/v), gradient 5-40 % organického modifikátora mobilnej fázy, teplota 
40°C, prietok 1,5 ml/min, tlak 2000 psi. (1) ImpENZ4 (2) ImpENZ2 (3) ENZA (4) ImpENZ3 

(5) ImpENZ1 

 

Pre overenie separácie skúmaných látok bolo pri opätovnom nástreku zmesi pri 

pôvodných podmienkach zistené, že nečistota ImpENZ4 sa nedostatočne zadržuje na 

kolóne a eluuje v  mŕtvom objeme. Dôsledkom toho bola ďalej vyskúšaná zmena 

parametra gradientu mobilnej fázy. Pre zvýšenie retencie nečistoty ImpENZ4 bolo 

potrebné zmeniť začiatočné podmienky gradientu a to v prospech zníženia organického 
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modifikátora mobilnej fázy. Došlo k zmene podmienok gradientu, ktorý bol nastavený 

na 1-40 %, 0-40 % MeOH/ACN (1:1, v/v) (Obrázok 21). 

 

Obrázok 21. Porovnanie vplyvu zmeny gradientu metódy na kolóne Torus Diol, 

MeOH/ACN (1:1, v/v), teplota 40°C, prietok 1,5 ml/min, tlak 2000 psi. (1) ImpENZ4 (2) 

ImpENZ2 (3) ENZA (4) ImpENZ3 (5) ImpENZ1 

 

Z Obrázka 21 je patrné, že zníženie podielu organického modifikátora mobilnej fázy 

zvýšilo zadržiavanie ImpENZ4 na kolóne, retenčný čas 0,62 minút. Aj napriek zlepšeniu 

retencie ostal tvar píku nečistoty ImpENZ4 nesymetrický, faktor symetrie píku bol 0,62. 

Ďalší krok v optimalizácii predstavovala zmena stacionárnej fázy s využitím kolóny BEH 

2-EP (3,0 x 100 mm, 1,7 µm), s úmyslom zlepšenia tvaru píku ImpENZ4, pri zložení 

mobilnej fázy s obsahom aditíva MeOH + AmF 10 mM, gradientom elúcie 5-40 % 

organického modifikátora mobilnej fázy v priebehu 3 minút. Chromatogram tejto 

metódy zobrazuje Obrázok 22. 
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Obrázok 22. Chromatogram metódy na kolóne BEH 2-EP, MeOH + AmF 10mM, 

gradient 5-40 % organického modifikátora mobilnej fázy, teplota 40°C, prietok 1,5 

ml/min, tlak 2000 psi. (1) ImpENZ4 (2) ImpENZ2 (3) ENZA (4) ImpENZ3 (5) ImpENZ1 

Pozitívny vplyv prídavku aditíva AmF je možné pozorovať na zlepšení tvaru píku 1 

(nečistoty ImpENZ4), faktor symetrie píku - 1,24, šírka píku v polovici výšky píku - 0,008 

min. Pre zvýšenie retencie nečistoty ImpENZ4 boli na kolóne BEH 2-EP (3,0 x 100 mm, 

1,7 µm) ďalej vyskúšané zmeny gradientu na 1-40 % a 0-40 % organického modifikátora 

mobilnej fázy v priebehu 3 minút (Obrázok 23) .  

Obrázok 23. Porovnanie vplyvu zmeny gradientu metódy na kolóne BEH 2-EP, MeOH + 

AmF 10 mM, teplota 40°C, prietok 1,5 ml/min, tlak 2000 psi. (1) ImpENZ4 (2) ImpENZ2 

(3) ENZA (4) ImpENZ3 (5) ImpENZ1 
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Z porovnania chromatogramov jednotlivých metód zmien gradientu je vidieť najlepší 

výsledok s použitím gradientu 0-40 % organickej zložky modifikátora mobilnej fázy 

MeOH + AmF 10 mM. Retenčný čas píku 1 bol 1,07 minúty. Zároveň bol tvar píku 1 ostrý 

a symetrický vďaka pridanému aditívu AmF, čo potvrdzuje faktor symetrie píku 1,2 

a šírka píku v polovici výšky píku 0,01 min. Analýza bola prevedená s nasledujúcimi 

podmienkami: 0-40 % gradient, mobilná fáza MeOH + AmF 10 mM, teplota 40 °C, tlak 

2000 psi. a chromatografická kolóna BEH 2-EP (3,0 x 100 mm, 1,7 µm). Pre overenie 

separácie bola analýza zopakovaná. Práve tieto podmienky separácie boli vybrané ako 

optimálne, viď Obrázok 24. Ďalším krokom bola samotná validácia metódy a tiež jej 

predchádzajúci test vhodnosti systému (SST, Systém Suitability Test). 

 

Obrázok 24. Chromatogram validovanej analytickej metódy stanovenia enzalutamidu 

a jeho nečistôt. Kolóna BEH 2-EP, MeOH + AmF 10mM, gradient 0-40% organického 

modifikátora mobilnej fázy, 40°C, 1,5 ml/min., 2000 psi. (1) ImpENZ4 (2) ImpENZ2 (3)  

ENZA (4) ImpENZ3 (5) ImpENZ1 
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5.1.2 Test spôsobilosti systému 

 

Pred samotnou validáciou bol prevedený SST aby bola overená vhodnosť vybraných 

podmienok, popísaných v predošlej časti 5.1.1. Vzorky s vybranými koncentráciami 2 

µg/ml, 3 µg/ml, 7 µg/ml, 20 µg/ml a 50 µg/ml boli vybrané tak, aby pokryli celé 

kalibračné rozmedzie. Vzorky boli analyzované desaťkrát. Výsledky SST potvrdili 

vhodnosť vybraných podmienok metódy. Opakovateľnosť nástreku bola potvrdená 

pomocou RSD z plochy píku a retenčných časov analytov vyjadrená v %, konkrétne 

najviac 1,8 % a to u nečistoty ImpENZ1, ktorej pík sa vyznačoval chvostovaním, čo 

potvrdzuje jeho najvyšší faktor symetrie píku 2,2. RSD opakovateľnosti retenčných časov 

bola najviac 0,18 %. Všetky výsledky zhrňuje Tabuľka 15. 

 

Tabuľka 15. Výsledky SST pre UHPSFC/UV metódu stanovenia enzalutamidu a jeho 

nečistôt 

 
A,  

(RSD, %) 

tr,  

(RSD,%) 
As W50 RS Pc 

 2,10-6 g/ml 

ImpENZ4 1,7 0,13 1,2 0,01  219 

ImpENZ2 1,2 0,03 1,5 0,01 46,8 137 

ENZA 1,5 0,03 1,1 0,01 4,7 147 

ImpENZ3 1,4 0,03 1,2 0,01 9,0 143 

ImpENZ1 1,8 0,18 1,7 0,03 9,8 62 

 3,10-6 g/ml 

ImpENZ4 1,6 0,06 1,4 0,01  218 

ImpENZ2 1,6 0,03 1,4 0,01 49,5 151 

ENZA 1,5 0,03 1,2 0,01 5,1 155 

ImpENZ3 1,5 0,02 1,4 0,01 9,3 145 

ImpENZ1 0,7 0,11 2,0 0,03 9,9 62 

 7,10-6 g/ml 

ImpENZ4 1,8 0,06 1,3 0,01  219 
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ImpENZ2 1,1 0,04 1,4 0,01 49,5 150 

ENZA 0,7 0,03 1,2 0,01 5,0 150 

ImpENZ3 1,0 0,03 1,2 0,01 9,2 147 

ImpENZ1 1,3 0,04 1,4 0,03 10,4 69 

 2,10-5 g/ml 

ImpENZ4 1,2 0,07 1,3 0,01  222 

ImpENZ2 0,3 0,03 1,3 0,01 49,8 150 

ENZA 0,3 0,03 1,2 0,01 5,0 148 

ImpENZ3 0,3 0,02 1,2 0,01 9,2 148 

ImpENZ1 0,6 0,03 1,7 0,03 10,3 68 

 5,10-5 g/ml 

ImpENZ4 0,2 0,06 1,3 0,01  222 

ImpENZ2 0,2 0,03 1,2 0,01 50,0 150 

ENZA 0,2 0,03 1,2 0,01 5,0 148 

ImpENZ3 0,2 0,02 1,2 0,01 9,2 148 

ImpENZ1 0,2 0,03 2,2 0,03 10,0 66 

  

5.1.3 Validácia metódy  

 

Validácia UHPSFC/UV metódy pre stanovenie enzalutamidu a jeho nečistôt bola 

prevedená podľa doporučení ICH [8]. Ako prvý bol hodnotený parameter linearity. Podľa 

postupu uvedeného v časti 4.2.3 boli pripravené a nariedené roztoky zmesi štandardov 

nečistôt a API pre stanovenie linearity analytickej metódy. Tá bola hodnotená na 11 

koncentračných hladinách v rozmedzí 1 až 70 µg/ml. V získaných chromatogramoch bola 

prevedená integrácia plochy píkov a následne stanovená jej lineárna závislosť na 

koncentrácii. Výsledok linearity bol prezentovaný pomocou determinačného koeficientu 

a rovnice, ktoré sú uvedené v Tabuľke 16. Táto tabuľka uvádza aj koncentračné hladiny 

limitov detekcie a kvantifikácie pre jednotlivé nečistoty, ktoré boli stanovené. Limit 

detekcie získaný výpočtom z limitu kvantifikácie bol od 0,2 μg/ml do 1 μg/ml. Pre všetky 

skúmané látky bol limit kvantifikácie 1 μg/ml, okrem ImpENZ1, pre ktorú bola citlivosť 

metódy menšia a limit kvantifikácie bol 3,2 μg/ml. 



 

58 
 

Tabuľka 16. Výsledky pre parameter linearity metódy stanovenia enzalutamidu a jeho 

nečistôt 

 ENZA ImpENZ1 ImpENZ2 ImpENZ3 ImpENZ4 

LOD (μg/ml) 0,3 1 0,3 0,3 0,2 

LLOQ (μg/ml) 1 3,2 1 1 1 

ULOQ (μg/ml) 70 70 70 70 70 

R² 0,9996 0,9997 0,9996 0,9998 0,9995 

rovnica y = 2640,9x 

+751,77 

y = 3199,4x 

+6231,9 

y = 2804,9x 

+655,31 

y = 2801,4x 

+775,16 

y = 2728,9x 

+1243,6 

 

Presnosť a správnosť u nečistôt účinnej látky enzalutamid boli stanovené na 3 

koncentračných hladinách. Každá koncentračná hladina bola zastúpená 3 vzorkami, 

ktoré boli analyzované trikrát. Z troch získaných hodnôt bol ako výsledok uvedený 

priemer. Presnosť bola vyjadrená pomocou RSD v %, ktorej hodnota bola v prípade 

nečistôt najviac 2,1 %. 

Správnosť bola vyjadrená ako výťažnosť v %. Bola získaná mierou zhody integrovaných 

plôch píkov k referenčnému štandardu. Výťažnosť sa pohybovala v rozmedzí 95,2 až 

103,6 % pre všetky nečistoty ENZA. Tento postup bol opakovaný trikrát, v nasledujúcej 

Tabuľke 17 uvedený ako SET1 až SET3. Pre stanovenie medzidennej presnosti 

a správnosti bola analýza nezávislé prevedená v rôzne dni. Výsledky stanovenia 

medzidennej presnosti sú uvedené v Tabuľke 18, ktorej RSD bola najvyššia 3,9 % pre 

nečistotu ImpENZ1 kvôli horšiemu tvaru píku a nízkej odozve.  
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Tabuľka 17. Výsledky pre parameter presnosti a správnosti metódy stanovenia nečistôt  

enzalutamidu– SET 1, 2, 3 

SET 1 

3,2 µg/ml 4,0 µg/ml 4,8 µg/ml 

výťažnosť RSD výťažnosť RSD výťažnosť RSD 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

ImpENZ1 101,8 1,6 104,4 1 95,7 0,4 

ImpENZ2 95,3 0,7 99 0,8 103,5 0,3 

ImpENZ3 100,3 1,5 95,8 1,1 99,8 0,9 

ImpENZ4 98,4 0,6 95,1 0,6 95,4 0,7 

SET 2 

3,2 µg/ml 4,0 µg/ml 4,8 µg/ml 

výťažnosť RSD výťažnosť RSD výťažnosť RSD 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

ImpENZ1 103,6 0,6 96,5 1,1 99,3 0,4 

ImpENZ2 95,2 0,4 99,7 1,2 101,2 0,9 

ImpENZ3 98,1 0,7 97,4 0,9 99 0,9 

ImpENZ4 95,7 1,9 98,5 0,4 95,1 0,2 

SET 3 

3,2 µg/ml 4,0 µg/ml 4,8 µg/ml 

výťažnosť RSD výťažnosť RSD výťažnosť RSD 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

ImpENZ1 99,6 0,9 101 1 98,8 1,1 

ImpENZ2 99,3 0,4 99,8 0,3 100,6 0,2 

ImpENZ3 97,1 1,6 99 0,6 98,5 1 

ImpENZ4 96,4 2,1 97,6 0,5 97,9 1,5 
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Tabuľka 18. Výsledky pre parameter medzidennej presnosti metódy stanovenia 

nečistôt enzalutamidu 

medzidenná presnosť 

 ImpENZ1 ImpENZ2 ImpENZ3 ImpENZ4 

3,2 µg/ml 

priemer výťažnosti (%) 101,7 96,6 98,5 96,8 

RSD (%) 2,0 2,4 1,7 1,5 

4,0 µg/ml 

priemer výťažnosti (%) 100,6 99,5 97,4 97,0 

RSD (%) 3,9 0,5 1,6 1,8 

4,8 µg/ml 

priemer výťažnosti (%) 97,9 101,8 99,1 96,2 

RSD (%) 2,0 1,5 0,7 1,6 

 

Pre účinnú látku enzalutamid bola stanovená presnosť a správnosť pomocou metódy 

prídavku štandardu. Postup metódy je popísaný v časti 4.2.3. Správnosť vyjadrená 

výťažnosťou bola v rozmedzí 97,3 až 100,0 % (Obrázok 25). Výsledky presnosti 

vyjadrenej pomocou RSD boli v tomto prípade veľmi priaznivé. RSD sa pohybovala 

v úzkom rozmedzí 0,0 až 0,5 %. V tabuľke pre stanovenie medzidennej presnosti 

(Tabuľka 19) sú vyjadrené výsledky získané z troch setov, analyzované nezávisle 

v rozličné dni. V tomto prípade predstavovala RSD najviac 0,9 %.  
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Tabuľka 19. Výsledky pre parameter medzidennej presnosti metódy štandardného 

prídavku stanovenia enzalutamidu 

medzidenná presnosť 

ENZA 

c (μg/ml) 20 50 60 70 

výťažnosť (%) 98,3 99,8 99,4 99,5 

RSD (%) 0,9 0,3 0,9 0,8 

 

 

Obrázok 25. Porovnanie priemernej výťažnosti jednotlivých štandardov na 100 % 

koncentračnej hladine látok stanovenia správnosti metódy stanovenia ENZA a jeho 

nečistôt 

 

Validovanú UHPSFC/UV metódu stanovenia enzalutamidu a jeho nečistôt sme aplikovali 

na modelovú zmes s koncentráciou nečistôt 4,0 µg/ml, čo predstavuje 0,05 % 

z koncentrácie ENZA 8 mg/ml, ktorá bola nami zvolená za 100 % pre ENZA (Obrázok 26).  
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Obrázok 26. Chromatogram metódy modelovej zmesi, koncentrácia ENZA 8 mg/ml. 

Kolóna BEH 2-EP, MeOH + AmF 10mM, gradient 0-40% organického modifikátora 

mobilnej fázy, 40°C, 1,5 ml/min, 2000 psi. (1) ImpENZ4 (2) ImpENZ2 (3) ENZA (4) 

ImpENZ3 (5) ImpENZ1 

 

Z chromatogramu Obrázka 26 je vidieť, že metóda je vhodná pre stanovenie nečistôt 

impENZ4, ImpENZ2 a ImpENZ1, ale je menej vhodná pre nečistotu ImpENZ3, ktorej pík 

koeluuje s píkom ENZA. Tento jav prináša problém pri integrácii plochy pod píkom, čo by 

sa dalo vyriešiť použitím SFC separácie s využitím MS detekcie. Medzi píkmi 3 a 4 je 

patrná prítomnosť neznámej nečistoty, ktorej charakteristika prináša potenciál pre ďalší 

výskum profilovania nečistôt ENZA, v tomto prípade s perspektívnym využitím MS 

detekcie. 

 

5.2 UHPSFC/UV metóda pre stanovenie tikagreloru a jeho nečistôt 
 

5.2.1 Optimalizácia metódy 

 

Pôvodné podmienky chromatografickej metódy boli získané počas skríningu Mgr. 

Kateřiny Plachkej na Katedre analytickej chémie. Pôvodné podmienky zahŕňali použitie 

chromatografickej kolóny s nepolárnou alkylovou stacionárnou fázou Acquity UPLC HSS 

C18 SB (3,0 x 100 mm, 1,8 µm). Teplota kolóny bola nastavená na 40 °C a pracovný tlak 

bol zvolený 2000 psi, prietok mobilnej fázy bol 1,5 ml/min. Ako modifikátor mobilnej 

fázy bola použitá zmes MeOH s ACN v pomere (1:1, v/v). Separácia prebiehala pri 

gradiente 5-40% organickej zložky mobilnej fázy v priebehu 3 minút, v 3,1 minúte klesol 

podiel organickej zložky späť na 5 %. Celkový čas analýzy bol 4,5 minúty (Obrázok 27). 
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Obrázok 27. Chromatogram pôvodnej metódy zo skríningu. Kolóna Acquity UPLC HSS 
C18 SB, MeOH/ACN (1:1, v/v), gradient 5-40 %, teplota 40°C, prietok 1,5 ml/min, tlak 

2000 psi. (1) ImpTICA3 (2) TICA (3) ImpTICA1 (4) ImpTICA2 

Podmienky skríningovej metódy neumožnili separáciu TICA a jeho nečistôt na základnú 

líniu. V rámci tejto diplomovej práce bolo cieľom optimalizovať metódu, dosiahnuť 

separáciu všetkých nečistôt, a potom danú metódu validovať. 

Separácia látok s použitím samotného MeOH a ACN ako modifikátorov mobilnej fázy 

nebola dosiahnutá pre žiadny pík na základnú líniu, v oboch prípadoch nastala koelúcia 

píkov skúmaných látok. Preto bola v úvode optimalizácie vyskúšaná zmena v zložení 

modifikátorov mobilnej fázy. Jednalo sa o zmes MeOH/ACN (1:2, v/v) a EtOH/ACN (1:1, 

v/v). Separácie prebiehali na kolóne Acquity UPLC HSS C18 SB (3,0 x 100 mm, 1,8 µm). 

Tieto zmeny nepriniesli žiadne pozitívne výsledky, keďže oproti rozlíšeniu medzi píkmi 

TICA a ImpTICA1 0,84 v skríningu, bolo tentokrát rozlíšenie len 0,85. Ďalším krokom bola 

zmena gradientu pri zachovaní pôvodného modifikátora mobilnej fázy MeOH/ACN (1:1, 

v/v) a stacionárnej fázy Acquity UPLC HSS C18 SB. Išlo o 5 zmien gradientu, z ktorých ani 

jedna neposkytla rozdelenie nečistôt na základnú líniu. V rámci zmien dochádzalo len 

k nepatrnej zmene retenčných časov jednotlivých analytov, bez zlepšenia rozlíšenia 

medzi píkmi. Z uvedeného Obrázka 28 je patrné, že so zvyšujúcim sa podielom 

organického modifikátora dochádza k zníženiu retencie látok na kolóne a tým 

k  zrýchleniu ich elúcie, bez zmeny rozlíšenia.  



 

64 
 

 

Obrázok 28. Vplyv zmeny gradientu mobilnej fázy MeOH/ACN (1:1, v/v) na retenčné 

časy jednotlivých analytov 

Teplota a tlak sú minoritnými faktormi ovplyvnenia separácie a aj napriek tomu bol 

vyskúšaný ich vplyv na chromatografické správanie skúmaných látok. Boli skúmané 

nasledujúce zmeny tlaku: 1800, 1850, 1900, 1950, 2050 a 2100 psi. Ďalším meneným 

parametrom bola teplota na kolóne 20, 30 a 50°C. Tieto zmeny nepriniesli pozitívne 

výsledky v rozlíšení medzi píkmi, ani sa nezlepšil tvar píkov. Na kolóne Acquity UPLC HSS 

C18 SB bol tiež prevedený nástrek vzorky pri izokratickej elúcii 10 % a 15 % organického 

modifikátora MeOH/ACN (1:1, v/v). Výsledkom boli chromatogrami s koeluovanými 

píkmi nečistôt (Obrázok 29). 

 

Obrázok 29. Chromatogram metódy izokratickej separácie 15% organického 

modifikátora mobilnej fázy, kolóna Aquity UPLC HSS C18 SB, MeOH/ACN (1:1, v/v), 

teplota 40 °C, prietok 1,5 ml/min, tlak 2000 psi. (1) ImpTICA3 (2) TICA (3) ImpTICA1 (4) 

ImpTICA2 
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V nasledujúcej Tabuľke 20 je prehľad skúšaných podmienok zloženia mobilnej fázy 

a zmeny gradientu. Došlo k zrýchleniu elúcie analytov, kde bol oproti pôvodnej metóde, 

s retenčným časom posledného píku nečistoty ImpTICA2 2 minúty, v tomto prípade 

dosiahnutý čas 1,4 minúty. Napriek tomu píky nečistôt vykazovali opäť koelúciu 

a jednotlivé nečistoty neboli oddelené.  

 

Tabuľka 20. Prehľad skúšaných podmienok zmeny gradientu a zloženia mobilnej fázy 

na kolóne Acquity UPLC HSS C18 SB 

stacionárna fáza: HSS C18 SB, teplota 40 °C, tlak 2000 psi 

zmena zloženia mobilnej fázy zmena gradientu 

MeOH/IPA (1:1) 

5-40 % ACN/IPA (1:1) 

MeOH/ACN/IPA (1:1:1) 

MeOH/ACN (1:1) 
15-43 % 

MeOH/ACN (1:1) + NH4OH 0,2 % 

MeOH/ACN (1:1) + NH4OH 0,2 % 

15-34 % 

MeOH/ACN (1:1) + AmAc 50 mM 

MeOH/ACN (1:1) + DEA 0,1 % 

MeOH/ACN (1:1) + TEA 0,1 % 

MeOH/ACN (1:1) + TFA 0,1 % 

 

Žiadna z testovaných zmien neviedla k dostatočnému rozlíšeniu tikagreloru a jeho 

nečistôt, preto boli k optimalizácii využité tiež ďalšie chromatografické kolóny. Ďalšou 

vyskúšanou kolónou bola Viridis s rovnakou stacionárnou fázou HSS C18 SB s tým 

rozdielom, že je priamo dedikovaná pre SFC analýzy, keďže predošlá kolóna Acquity 

UPLC HSS C18 SB bola vyrobená primárne pre LC využitie. Prekvapivo sa selektivita pre 

skúmané látky líšila. Na kolóne Viridis HSS C18 SB boli vyskúšané rôzne podmienky so 

zmenou zloženia mobilnej fázy pri izokratickej elúcii 15 % organickej zložky modifikátora 

mobilnej fázy. Skúšané boli zmesi MeOH/ACN v pomere (1:1, 1:2, 1:3, v/v). Vyšší podiel 

ACN v organickej zložke mobilnej fázy zvýšil zadržiavanie látok na stacionárnej fáze, a 

tým umožnil lepšiu separáciu látok, predĺžil čas elúcie, ale píky boli napriek tomu široké. 

Z tohto dôvodu boli do modifikátora pridané aditíva, so zámerom zlepšenia tvaru píkov 
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a následne rozlíšenia medzi píkmi. Ako prídavok aditíva bol použitý 0,1 % NH4OH, 0,15 

% NH4OH a 0,05 % FA. Nasledujúci Obrázok 30 ukazuje vplyv prídavku 0,1 % NH4OH 

k rôznym pomerom  organického modifikátora. Vyššie skúšané koncentrácie kyseliny 

mravčej spolu s NH4OH nebolo možné použiť, pretože dochádzalo k pretlakovaniu 

systému už pri samotnej ekvilibrácii. 

 

Obrázok 30. Vplyv prídavku aditíva NH4OH 0,1 % k rôznym pomerom MeOH/ACN pri 

izokratickej elúcii 15 % organického modifikátora mobilnej fázy, kolóna Viridis HSS C18 

SB, teplota 40 °C, prietok 1,5 ml/min, tlak 2000 psi. (1) ImpTICA3 (2) TICA (3) ImpTICA1 

(4) ImpTICA2 

 

Z chromatogramov Obrázka 30 je viditeľný vplyv vyššieho podielu ACN, ktorý predĺžil 

analýzu tým, že zvýšil retenciu látok na kolóne, spomalil ich elúciu a zlepšil separáciu 

látok. Aj napriek prídavku NH4OH sa tvar píkov rozšíril.  

Ďalšou kolónou využitou k optimalizácii metódy bola menej polárna kolóna Torus 2-PIC. 

Na tejto kolóne boli opäť testované rôzne podmienky separácie (Obrázok 31). Ani jeden 

výsledok nebol natoľko dostatočný, aby bolo dosiahnuté rozdelenie všetkých píkov na 

základnú líniu. Použitím kolóny Torus 2-PIC sa dosiahlo rozdelenie píku problematickej 

nečistoty ImpTICA1 od TICA (Obrázok 32). Zároveň došlo ku koelúcii píkov nečistoty 

ImpTICA3 s TICA a ďalšiu koelúciu predstavovali píky ImpTICA1 s ImpTICA2. Použité 
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aditíva nepriniesli výrazné zmeny v rozlíšení medzi píkmi. Na rozlíšenie medzi ImpTICA1 

a ImpTICA2 mal najväčší vplyv prídavok 0,2 % AmF do mobilnej fázy MeOH/ACN (1:2, 

v/v), pri izokratickej elúcii 30 % organickej zložky modifikátora mobilnej fázy, viď 

Obrázok 33. 

 

Obrázok 31. Prehľad skúšaných podmienok separácie na kolóne Torus 2-PIC pri 

stanovení tikagreloru a jeho nečistôt 

 

kolónaTorus 2-PIC

izokratická elúcia 30 % organického 
modifikátora mobilnej fázy

40 °C

1,5 ml/min

MeOH/ACN (1:2)

+ 0,1 % NH4OH 

+ 0,05 % FA
gradient 5-40 %

0,1 % AmF gradient 20-40 %

0,2 % AmF gradient 30-50 %

MeOH/ACN (1:3)

0,1 % NH4OH

0,05 % FA

0,1 % NH4OH 

+ 0,05 % FA

0,1 % AmAc

0,2 % AmF

MeOH/ACN (1:4) 0,1 % NH4OH
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Obrázok 32. Chromatogram metódy na kolóne Torus 2-PIC, MeOH/ACN (1:3, v/v), 

izokratická elúcia 30% organického modifikátora mobilnej fázy, teplota 40°C, prietok 

1,5 ml/min, tlak 2000 psi. (1) ImpTICA3 (2) TICA (3) ImpTICA1 (4) ImpTICA2 

 

 

 

Obrázok 33. Chromatogram metódy na kolóne Torus 2-PIC, MeOH/ACN (1:2, v/v) + 

AmF 0,2 %, izokratická elúcia pri 30% organického modifikátora mobilnej fázy, teplota 

40°C, prietok 1,5 ml/min, tlak 2000 psi. (1) ImpTICA3 (2) TICA (3) ImpTICA1 (4) 

ImpTICA2 

Ani na kolóne Torus 2-PIC neboli nájdené vhodné podmienky pre separáciu všetkých 

skúmaných látok. Ďalšou skúšanou bola kolóna Torus Diol (3,0 x 100 mm, 1,7 µm) 

s polárnou stacionárnou fázou. Základné skúšané zmeny boli pomer zloženia 

modifikátora zmesi MeOH/ACN v pomere (1:2, 1:3, a 1:4, v/v). Výsledné chromatogramy 

sú znázornené na Obrázku 34. Separácie prebiehali pri teplote 40 °C na kolóne, prietoku 

1,5 ml/min a zloženie mobilnej fázy bolo 70 % CO2  a 30 % organického modifikátora 

mobilnej fázy.  
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Obrázok 34. Prehľad vplyvu rozdielneho pomeru modifikátora mobilnej fázy 

MeOH/ACN, kolóna Torus Diol, izokratická elúcia 30 % organického modifikátora 

mobilnej fázy, teplota 40 °C, prietok 1,5 ml/min, tlak 2000 psi. (1) ImpTICA3 (2) TICA (3) 

ImpTICA1 (4) ImpTICA2 

 

Vyšší podiel ACN v modifikátore mobilnej fázy zvýšil retenciu látok na kolóne, avšak 

rozlíšenie medzi píkmi nebolo na základnú líniu. Najlepšie dosiahnuté rozlíšenie medzi 

píkmi – 1,05 problémovej nečistoty ImpTICA1 a TICA, bolo dosiahnuté s použitím 

modifikátora MeOH/ACN v pomere 1:3 (v/v). S úmyslom zlepšenie tvaru píkov a tým aj 

možného rozlíšenia medzi píkmi boli vyskúšané prídavky aditív - 0,1 % NH4OH, 0,05 % 

FA, 0,1 % AmAc, 0,1 % AmF práve k MeOH/ACN (1:3, v/v). Po týchto zmenách podmienok 

bolo zistené, že použité soli hydroxid amónny, mravčan amónny a octan amónny 

zlepšujú rozlíšenie medzi píkmi 2 a 3, čiže medzi TICA a ImpTICA1, ale spôsobujú koelúciu 

píkov 3 a 4, t.j. ImpTICA1 a ImpTICA2 (Obrázok 35). Pri separáciách s týmto pomerom 

MeOH/ACN 1:3 nemala kyselina mravčia ako aditívum žiaden vplyv na rozlíšenie a tvar 

píkov.  
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Obrázok 35. Chromatogram metódy separácie tikagreloru a jeho nečistôt, kolóna Torus 

Diol, MeOH/ACN (1:3, v/v) + 0,1 % AmF, izokratická elúcia 30 % organického 

modifikátora mobilnej fázy, teplota 40 °C, prietok 1,5 ml/min, tlak 2000 psi. (1) 

ImpTICA3 (2) TICA (3) ImpTICA1 (4) ImpTICA2 

 

 

Z dôvodu predošlej koelúcie píkov 3 a 4 boli nasledujúce zmeny boli vykonané pridaním 

aditíva k modifikárom MeOH/ACN v pomere (1:4, v/v), kde bolo dosiahnuté rozlíšenie 

medzi píkmi ImpTICA1 a ImpTICA2 1,42. Aj v tomto prípade sa pomocou žiadnych 

skúšaných zmien na  tejto kolóne nedosiahlo rozdelenie nečistôt na základnú líniu, 

rozlíšenie väčšie ako 1,5. Prehľad skúšaných podmienok popisuje Obrázok 36. Najlepšie 

rozlíšenie zo všetkých skúšaných podmienok bolo získané pri prídavku 0,2 % FA 

(rozlíšenie medzi píkmi 1,43), ale opätovné zvýšenie podielu kyseliny v mobilnej fáze 

nebolo možné z dôvodu zvyšovanie tlaku v systéme a následnému zníženiu stability 

a tým opakovateľnosti nástreku (Obrázok 37). 
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Obrázok 36. Prehľad skúšaných podmienok na kolóne Torus Diol s modifikátorom 

MeOH/ACN v pomere (1:4, v/v) 

 

Obrázok 37. Chromatogram metódy na kolóne Torus Diol s použitím MeOH/ACN + 0,2 

% FA pri teplote 50 °C, izokratická elúcia 30 % organického modifikátora mobilnej fázy,  

prietok 1,5 ml/min, tlak 2000 psi. (1) ImpTICA3 (2) TICA (3) ImpTICA1 (4) ImpTICA2 

 

Výsledky získané pri zmene podmienok s využitím kolóny Torus DIOL neposkytli 

separáciu všetkých sledovaných látok. Z toho dôvodu boli následne vyskúšané ďalšie 

chromatografikcé kolóny. Medzi kolóny, ktoré neboli z rôznych dôvodov, ako je vysoký 

tlak v systéme, koelúcia píkov, rozmývanie a chvostovanie píkov, vhodné pre separáciu 

nečistôt tikagreloru patria: Cortecs UPLC C18, Torus DEA, a Torus 1-AA.  

Poslednou skúšanou kolónou bola chromatografická kolóna s nepolárnou alkylovou 

fázou, konkrétne Acquity UPLC HSS C18 SB, s odlišnou šaržou od pôvodnej použitej 

kolóny v skríningu, z dôvodu neschopnosti dosiahnúť opakovateľnosť nástreku. Najprv 

MeOH/ACN 

(1:4, v/v)

gradient 15-40 % 

gradient 20-40 %

gradient 30-50 %

izokratická elúcia 

30 % oraganického 
modifikátora  

+ 0,05 % FA

+ 0,1 % FA

50 °C

+ 0,2 % FA

50 °C

+ 0,1 % AcA

50 °C

+ 0,2 % AcA

50 °C

gradient 20-40 % 

(1-15 min)

gradient 20-30 % 

(1-15 min)
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bol analyzovaný nástrek vzorky na kolóne s modifikátorom mobilnej fázy MeOH/ACN v 

pomere (1:1, 1:2, v/v), MeOH/IPA (1:1, v/v), MeOH + 5 % hexanu. Najlepšie výsledky 

dosiahol MeOH/ACN v pomere (1:1, v/v), pretože ďalšie zvyšovanie pomeru ACN viedlo 

k chvostovaniu píkov. S daným modifikátorom bolo prevedených viacero separácii 

s obmieňaním gradientu elúcie a pridaním aditív. Skúšané gradienty boli: 15-20 %, 15-

25 %, 10-20 %, 14-18 %, 7-20 % organického modifikátora mobilnej fázy. Najvyššie 

rozlíšenie 1,45 bolo dosiahnuté pri použití gradientu 10-20 % MeOH/ACN (1:1, v/v) 

(Obrázok 38). Z tohto dôvodu bolo ďalej do mobilnej fázy pridané aditívum za účelom 

možného zlepšenia tvaru píkov.  

 

Obrázok 38. Chromatogram metódy na kolóne Acquity UPLC HSS C18 SB, MeOH/ACN 

(1:1, v/v), gradient 10-20 % organického modifikátora mobilnej fázy, teplota 40 °C, 

prietok 1,5 ml/min, tlak 2000 psi. (1) ImpTICA3 (2) API TICA (3) ImpTICA1 (4) ImpTICA2 

 

Prídavok 0,1 % NH4OH do mobilnej fázy nemalo vplyv na zlepšenie rozlíšenia medzi 

píkmi. Ďalej sa skúšal prídavok H2O ako aditíva mobilnej fázy. Tlak v systéme umožnil 

separáciu s prídavkom 2 a 5 % vody. Pri 8 % H2O totiž došlo k pretlakovaniu systému. 

Nasledujúci Obrázok 39 znázorňuje vplyv prídavku 5 % H2O pri rôznom gradiente na 

samotné rozlíšenie medzi TICA a ImpTICA1. Najväčšie rozlíšenie 1,76 bolo dosiahnuté pri 

gradiente 10-20 % organického modifikátora mobilnej fázy (6 minút) MeOH/ACN v 

pomere (1:1, v/v) s prídavkom 5 % H2O.  
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Obrázok 39. Vplyv prídavku 5 % H2O k mobilnej fáze MeOH/ACN (1:1, v/v) na rozlíšenie 

medzi píkmi TICA a ImpTICA1 pri rôznom gradiente elúcie 

 

Tieto podmienky separácie boli zvolené ako optimálne a boli validované (Obrázok 40). 

Kvôli nízkemu rozlíšeniu medzi píkmi TICA a ImpTICA1, bola metóda validovaná pre 

nečistoty ImpTICA2 a ImpTICA3. Finálne podmienky metódy boli nasledovné: 

chromatografická kolóna Acquity UPLC HSS C18 SB (3,0 x 100 mm, 1,8 µm), mobilná fáza  

MeOH/ACN (1:1, v/v) + 5 % H2O, gradient 10-20 % organického modifikátora mobilnej 

fázy (6minút), teplota kolóny 40 °C, prietok mobilnej fázy 1,5 ml/min. a tlak 2000 psi.  

 

Obrázok 40. Chromatogram validovanej metódy u API tikagrelor a jeho nečistôt, kolóna 

Acquity UPLC HSS C18, MeOH/ACN (1:1, v/v) + 5 % H2O, gradient 10-20 % organického 

modifikátora mobilnej fázy, teplota 40 °C, prietok 1,5 ml/min, tlak 2000 psi.(1) 

ImpTICA3 (2) API TICA (3) ImpTICA1 – nestanovuje sa (4) ImpTICA2 
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5.2.2 Test spôsobilosti systému 

 

Po zistení optimálnych podmienok pre separáciu nečistôt účinnej látky tikagrelor bol 

pred samotnou validáciou prevedený SST. Počas tohto testu boli stanovené už vyššie 

zmienené parametre. Pre metódu stanovenia tikagreloru a jeho nečistôt boli vybrané 3 

koncentračné hladiny 5 µg/ml, 20 µg/ml a 70 µg/ml. Vzorka z každej koncentrácie bola 

analyzovaná desaťkrát. RSD pre parameter opakovateľnosti retenčných časov bolo 

najviac 0,1 %, čo nasvedčuje dobrej opakovateľnosti nástreku. Pre opakovateľnosť 

plochy píku bolo RSD najviac 2,0 %, ktorá bola pri najnižšej skúšanej koncentrácii. 

Hodnoty šírky píku v polovici výšky píku 0,04 a faktor symetrie píku 1,3 ukazujú na úzky 

symetrický tvar píkov. Prehľad výsledkov SST je uvedený v Tabuľke 21.  

Tabuľka 21. Výsledky SST pre UHPSFC/UV metódu stanovenia tikagreloru a jeho 

nečistôt 

 A (RSD,%) tr  (RSD,%) As W50 RS Pc 

 5,10-6 g/ml 

ImpTICA3 1,9 0,1 1,5 0,04  81 

TICA 2,0 0,1 1,2 0,04 4,7 81 

ImpTICA2 1,7 0,1 1,1 0,04 4,5 80 

 2,10-5 g/ml 

ImpTICA3 1,1 0,1 1,3 0,04  82 

TICA 0,6 0,1 1,3 0,04 4,8 81 

ImpTICA2 1,6 0,1 1,3 0,05 5,0 74 

 7,10-5 g/ml 

ImpTICA3 0,8 0,1 1,3 0,04  82 

TICA 0,6 0,1 1,3 0,04 4,8 81 

ImpTICA2 0,5 0,1 1,3 0,05 5,0 74 
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5.2.3 Validácia metódy 

 

Validácia metódy stanovenia a separácie účinnej látky tikagrelor a jeho nečistôt bola 

prevedená podľa doporučených postupov ICH [8]. Validácia začala preukázaním linearity 

analytickej metódy. Tá bola vyjadrená pomocou determinačného koeficientu 

a regresívnej rovnice. Zároveň bol stanovený limit detekcie a limit kvantifikácie pre 

konkrétne štandardy nečistôt TICA. V celom rozsahu koncentrácie danej metódy bolo 

vybraných 7 koncentračných hladín, konkrétne 5, 7, 10, 20, 50, 70 a 100 µg/ml. Všetky 

koeficienty determinácie vyhovujú požadovanému limitu nad 0,999. Limit detekcie 

získaný výpočtom z limitu kvantifikácie bol od 1,3 μg/ml do 1,4 μg/ml. Limit kvantifikácie 

bol pre všetky analyzované látky 5 μg/ml. Výsledky stanovenia linearity zhrňuje Tabuľka 

22.   

Tabuľka 22. Výsledky pre parameter linearity metódy stanovenia tikagreloru a jeho 

nečistôt 

 TICA ImpTICA2 ImpTICA3 

LOD (μg/ml) 1,4 1,7 1,3 

LLOQ  (μg/ml) 5 5 5 

ULOQ (μg/ml) 100 100 100 

R² 0,999 0,9992 0,9991 

rovnica y = 2276,2x + 59,91 y = 2184,2x + 125,09 y = 2569,3x + 62,04 

 

Príprava vzoriek a priebeh stanovenia presnosti a správnosti u nečistôt TICA sú uvedené 

v časti 4.2. Nasledujúca Tabuľka 23 zhrňuje výsledky z prevedených troch setov, ktoré 

boli nezávislé analyzované v rôzne dni. Z týchto bola vypočítaná medzidenná presnosť 

(Tabuľka 24). Presnosť  metódy stanovenia nečistôt tikagreloru splnila požadovaný limit, 

jej najvyššia hodnota bola u nečistôt RSD 1,9 %. Najnižšia výťažnosť bola 96,8 % 

a najvyššia dosiahla 102,2 %.  
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Tabuľka 23. Výsledky pre parameter presnosti a správnosti metódy stanovenia nečistôt  

tikagreloru– SET 1, 2, 3 

SET 1 

7,2 µg/ml 9,0 µg/ml 10,8 µg/ml 

výťažnosť  

(%) 

RSD  

(%) 

výťažnosť  

(%) 

RSD  

(%) 

Výťažnosť 

 (%) 

RSD  

(%) 

ImpTICA2 97,6 0,9 98,3 1,6 96,8 0,9 

ImpTICA3 102,2 1,7 96,8 1,1 100 1,7 

SET 2 

7,2 µg/ml 9,0 µg/ml 10,8 µg/ml 

výťažnosť  

(%) 

RSD  

(%) 

Výťažnosť 

 (%) 

RSD 

 (%) 

Výťažnosť 

 (%) 

RSD  

(%) 

ImpTICA2 101,2 0,6 100,8 0,4 99,7 0,2 

ImpTICA3 101,6 1 101,3 1,3 99,6 0,2 

SET 3 

7,2 µg/ml 9,0 µg/ml 10,8 µg/ml 

výťažnosť  

(%) 
RSD (%) 

výťažnosť  

(%) 

RSD  

(%) 

výťažnosť  

(%) 

RSD  

(%) 

ImpTICA2 99,1 1,9 98,7 0,2 98,7 0,7 

ImpTICA3 99,2 1,8 100,7 0,6 101,3 0,4 

 

Tabuľka 24. Výsledky pre parameter medzidennej presnosti metódy stanovenia 

nečistôt tikagreloru 

medzidenná presnosť 

 TICA 2 TICA 3 

7,2 µg/ml 

priemer výťažnosti (%) 99,3 101,0 

RSD (%) 1,8 1,6 

9,0 µg/ml 

priemer výťažnosti (%) 99,3 99,6 

RSD (%) 1,3 2,5 

10,8 µg/ml 

priemer výťažnosti (%) 98,4 100,3 

RSD (%) 1,5 0,9 
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V metóde prídavku štandardu bola stanovená presnosť a správnosť pre API tikagrelor. 

Postup stanovenia tejto metódy je popísaný v časti 4.2.3. Výsledky vyhovujú 

stanoveným limitom a sú zhrnuté v nasledujúcej Tabuľke 25. Medzidenná presnosť bola 

vypočítaná z troch nezávislých setov. Najvyššia RSD pro TICA mala hodnotu 2,7 %, to 

mohlo byť spôsobené prípadnou odchýlkou v prevedení jednotlivého setu zanesenou 

analytikom. Priemerná výťažnosť sa pohybovala v rozmedzí 96,8-101,5 % (Obrázok 41). 

Tabuľka 25. Výsledky pre parameter medzidennej presnosti metódy štandardného 

prídavku stanovenia tikagreloru 

medzidenná presnosť 

TICA 

c (μg/ml) 20 50 60 70 

Výťažnosť (%) 96,8 101,5 101,5 99,9 

RSD (%) 1,5 1,2 2,7 0,6 

 

 

Obrázok 41. Porovnanie priemernej výťažnosti jednotlivých štandardov na 100 % 

koncentračnej hladine látok stanovenia správnosti metódy stanovenia TICA a jeho 

nečistôt 
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Validovaná UHPSFC/UV metóda stanovenia tikagreloru a jeho nečistôt bola aplikovaná 

na modelovú zmes. Separácia nečistôt bola prevedená  na koncentračnej hladine s 

koncentráciou 9 μg/ml, čo predstavuje 0,05 % koncentrácie účinnej látky TICA 18 mg/ml, 

ktorá predstavuje 100 % a bola zvolená empiricky (Obrázok 42). 

 

 

Obrázok 42. Chromatogram metódy modelovej zmesi, koncentrácia TICA 18 mg/ml. 

kolóna Acquity UPLC HSS C18, MeOH/ACN (1:1, v/v) + 5 % H2O, gradient 10-20 % 

organického modifikátora mobilnej fázy, teplota 40 °C, prietok 1,5 ml/min, tlak 2000 

psi.(1) ImpTICA3 (2) TICA (3) ImpTICA1 – nestanovuje sa (4) ImpTICA2 

 

Z chromatogramu metódy aplikovanej na modelovú zmes, je patrné, že metóda nie je 

vhodná pre separáciu ImpTICA1, ktorá nebola v rámci validácie hodnotená, čo poukazuje 

na prípadné limity použitia SFC. Metóda je vhodná pre separáciu ImpTICA2 a ImpTICA3. 

Je tiež vidieť, že látka TICA obsahuje ďalšie nami nešpecifikované nečistoty, ktoré je 

možné ďalej charakterizovať aj pomocou SFC s perspektívnym využitím MS detektora, 

z dôvodu obťažnej integrácie plochy pod píkom.  
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6. Záver 
 

Experimentálnou časťou tejto práce boli optimalizované a validované dve UHPSFC/UV 

metódy pre stanovenie dvoch účinných látok a ich príslušných nečistôt. Konkrétne sa 

jednalo o látku enzalutamid a jej 4 nečistoty, druhou analyzovanou bola látka tikagrelor 

s 3 nečistotami. V rámci optimalizácie bolo vyskúšaných 9 chromatografických kolón, 

menil sa parameter zloženia mobilnej fázy ako aj jej gradient a tlak v systéme. Obe 

metódy pre enzalutamid, tikagrelor a ich nečistoty, vrátane metódy štandardného 

prídavku boli následne zvalidované podľa doporučených postupov ICH. V oboch 

prípadov bola preukázaná linearita (analýza ENZA: 1-70 µg/ml, okrem ImpENZ1, tá bola 

v rozmedzí 3,2-70 µg/ml, analýza TICA: 5-100 µg/ml), presnosť (analýza ENZA: RSD do 

2,1 %, analýza TICA: RSD do 1,9 %) a správnosť (analýza ENZA: výťažnosť 95,2-103,6 %, 

analýza TICA: výťažnosť 96,8-102,2 %). Validované metódy boli aplikované na modelové 

zmesi simulujúce reálne liečivé prípravky.  

V prípade metódy stanovenia tikagreloru a jeho nečistôt sa aplikovateľnosť metódy 

ukázala pre 2 nečistoty. Naopak separácia ImpTICA1 nebola dostatočná pri 100 % 

koncentrácii TICA 18 mg/ml v modelovej aplikácii čo poukázalo na limity použitia 

UHPSFC/UV techniky.  

V prípade metódy pre stanovenie enzalutamidu a jeho nečistôt bola separácia pomocou 

UHPSFC/UV vhodná pre všetky jeho analyzované nečistoty. Jednalo sa o prvú separáciu 

a kvantitatívne stanovenie nečistôt enzalutamidu pomocou SFC. Výsledky aplikovania 

metódy na modelovú zmes ENZA ukazujú na perspektívu využitia techniky SFC pri 

ďalšom profilovaní nečistôt enzalutamidu, s nutnosťou použitia hmotnostného 

detektora. 

Aj napriek menším problémom, najmä pri separácii štrukturálne podobných látok 

s takmer totožnými fyzikálne-chemickými vlastnosťami, v našom prípade pri analýze 

tikagreloru a jej nečistôt, sa týmto výskumom preukázala vhodnosť použitia SFC techniky 

v oblasti analýzy liečiv a stanovenia ich nečistôt.      

 

 



 

80 
 

7. Zoznam použitej literatúry 

 

1. C. Thomas, M. Bögemann, F. König, S. Machtens, M. Schostak, T. Steuber. Kritische 

Betrachtung der Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie des metastasierten 

Prostatakarzinoms durch ein deutsches Expertengremium. Urologe. 2016, 6, s. 772-782. 

2. Astellas Pharma Europe B.V. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU: Xtandi 40mg. 2013. 

3. AstraZeneca AB. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU: Brilique 60mg. 2015. 

4. S. Husted, J.J.J. van Giezen. Ticagrelor: The First Reversibly Binding Oral P2Y12 

Receptor Antagonist. Cardiovascular Therapeutics. 2009, 27, s. 259-274. 

5. D. Danielak, P. Gorzycka, Ł. Kruszyna, M. Karaźniewicz-Łada, F. Główka. Development 

of an LC-MS/MS method for simultaneous determination of ticagrelor and its active 

metabolite during concomitant treatment with atorvastatin. Journal of Chromatography 

B. 2019, 1105, s. 113-119. 

6. H. Sillén, M. Cook, P. Davis. Determination of ticagrelor and two metabolites in plasma 

samples by liquid chromatography and mass spectrometry. Journal of Chromatography 

B. 2010, 878, s. 2299-2306. 

7. L. M. Bueno, J. W. Manoel, C. F. A. Giordani, A. S. L. Mendez, N. M. Volpato, E. E. S. 

Schapoval, M. Steppe, C. V. Garcia. HPLC method for simultaneous analysis of ticagrelor 

and its organic impurities and identification of two major photodegradation products. 

European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2017, 97, s. 22-29. 

8. ICH Expert Working Group: VALIDATION OF ANALYTICAL PROCEDURES: TEXT AND 

METHODOLOGY Q2(R1). s.l. : ICH HARMONISED TRIPARTITE GUIDELINE, 2005. 

9. Ministerstvo zdravotnictví ČR. Český lékopis 2017. Praha : Grada Publishing a.s., 2017. 

s. 842-911. ISBN 978-80-271-0500-7. 

10. Ch. M. Galea, D. Didion, D. Clicq, D. Mangelings,Y. V. Heyden,. Method optimization 

for drug impurity profiling in supercritical fluidchromatography: Application to a 

pharmaceutical mixture. Journal of Chromatography A. 2017, 1526, s. 128-136. 



 

81 
 

11. ICH Expert Working Group: IMPURITIES IN NEW DRUG SUBSTANCES Q3A(R2). s.l. : 

ICH HARMONISED TRIPARTITE GUIDELINE, 2006. 

12. L. Kung-Tien, Ch. Chien-Hsin. Intechopen.com. Determination of Impurities in 

Pharmaceuticals: Why and How? [Online] 2019. [Dátum: 30. 4 2019.] 

https://www.intechopen.com/books/quality-management-and-quality-control-new-

trends-and-developments/determination-of-impurities-in-pharmaceuticals-why-and-

how-. 

13. L. Nováková, M. Douša a kol. Moderní HPLC separace v teorii a praxi I. Praha : s.n., 

2013. s. 244-248. ISBN 978-80-260-4243-3. 

14. A. D. Pavlovic, L. M. Ignjatovic, S. Z. Popov, A. R. Mladenovic and I. N. Stankovic. 

Application of gas chromatography analysis to quality control of residual organic 

solvents in clopidogrel bisulfate. Journal of the Serbian Chemical Society. 2014, 79, s. 

1279–1293 . 

15. M. Mojeb Gulzar Khan, A. A. Shirkhedkar. VALIDATED THIN-LAYER 

CHROMATOGRAPHY/DENSITOMETRY METHOD FOR THE ANALYSIS OF ANTI-ALZHEIMER 

DRUG IN BULK AND IN CAPSULE FORMULATION. Journal of the Chilean Chemical Society. 

2015, s. 2650-2654. 

16. N. S. Kadam, A. A. Naik, P. J. Doshi, T. D. Nikam. High-Performance Thin-Layer 

Chromatography Method for Simultaneous Determination of Antipsychotic and 

Medicinally Important Five β-Carboline Alkaloids. Journal of Chromatographic Science. 

2019, 57, s. 312-322. 

17. V. Pilářová, K. Plachká, M. A. Khalikova, F. Svec, L. Nováková. Recent developments 

in supercritical fluid chromatography - mass spectrometry: Is it a viable option for 

analysis of complex samples? Trends in Analytical Chemistry. 2019, 112, s. 212-225. 

18. T. A. Berger, SUPERCRITICAL FLUID CHROMATOGRAPHY. USA : Agilent Technologies, 

2015. 

19. Z. Wang, H. Zhang, O. Liu, B. Donovan. Development of an orthogonal method for 

mometasone furoate impurity analysis using supercritical fluid chromatography. Journal 

of Chromatography A. 2011, 1218, s. 2311-2319. 



 

82 
 

20. L. Nováková, A. Grand-Guillaume Perrenoud, I. Francois, C. West, E. Lesellier, D. 

Guillarme. Modern analytical supercritical fluid chromatography using columns packed 

with sub-2mm particles: A tutorial. Analytica Chimica Acta. 2014, 824, s. 18-35. 

21. P. Sandra, F. David, A. Pereira, M. Dunkle, C. Brunelli. Green Chromatography (Part 

2): The Role of GC and SFC. LC-GC Europe. 2010, 23, s. 396-405. 

22. K. J. Fountain, E. S. Grumbach, D. R. McCabe, P. Anwer, B. Yong. Beginners Guide to 

Convergence Chromatography. s.l. : Waters Corporation, 2014. 

23. C. West, E. Lesellier. Effects of mobile phase composition on retention and selectivity 

in achiral supercritical fluid chromatography. Journal of Chromatography A. 2013, 1302, 

s. 152-162. 

24. E. Lemasson, S. Bertin, P. Hennig, H. Boiteux, E. Lesellier, C. West. Development of 

an achiral supercritical fluid chromatography methodwith ultraviolet absorbance and 

mass spectrometric detection forimpurity profiling of drug candidates. Part I: 

Optimization of mobilephase composition. Journal of Chromatography A. 2015, 1408, s. 

217-226. 

25. V. Desfontaine, D. Guillarme, E. Francotte, L. Nováková. Supercritical fluid 

chromatography in pharmaceutical analysis. Journal of Pharmaceutical and Biomedical 

Analysis. 2015, 113, s. 56-71. 

26. Waters analytical Columns. [Online] Waters. [Dátum: 6. marec 2019.] 

http://www.waters.com/waters/en_US/Columns-HPLC-UHPLC-UPLC-SFC-GPC-SEC-

and-more/nav.htm?locale=en_US&cid=134771861. 

27. J. Danda, P.V. Rao, P.R. Bharathi, B.Madhavi, T.Swathi, S. L. Balla. ULTRA 

PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY. Pharmatutor, Pharmacy Infopedie. 2013. 

28. New developments in ACQUITY UPLC® Columns. Bagó, Bàrbara. s.l. : Waters 

Corporation, 2012. 

29. Waters Corporation. Torus Columns. CARE AND USE MANUAL. 2017. 

30. A. Tarafder, Metamorphosis of supercritical fluid chromatography to SFC: An 

Overview. Trends in Analytical Chemistry. 2016, 81, s. 3-10. 



 

83 
 

31. A.J. Alexander, L. Zhang, T.F. Hooker, F.P. Tomasella. Comparison of supercritical 

fluid chromatography and reverse phase liquid chromatography for the impurity 

profiling of the antiretroviral drugs lamivudine/BMS-986001/efavirenz in a combination 

tablet. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2013, 78-79, s. 243-251. 

32. M. Saito, History of supercritical fluid chromatography: Instrumental development. 

Journal of Bioscience and Bioengineering. 2013, 6, s. 590-599. 

33. E. Lesellier, Retention mechanisms in super/subcritical fluid chromatography on 

packed columns. Journal of Chromatography A. 2009, 1216, s. 1881-1890. 

34. M. B. Hicks, E. L. Regalado, F. Tan, Xi. Gong, Ch. J. Welch. Supercritical fluid 

chromatography for GMP analysis in support ofpharmaceutical development and 

manufacturing activities. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2016, 117, 

s. 316-324. 

35. Agency, European Medicines. NOTE FOR GUIDANCE ON VALIDATION OF ANALYTICAL 

PROCEDURES: TEXT AND METHODOLOGY . s.l. : European Medicines Agency , 1995. 

36. Administration, Food and Drug. Guidance for Industry Q3A Impurities in New Drug 

Substances. s.l. : ICH, 2008. 

37. L. Nováková, M. Douša a kol. Moderní HPLC separace v teorii a praxi II. Praha : s.n., 

2013. s. 141-158. ISBN 978-80-260-4244-0. 

38. PubChem Open Chemistry Database. [Online] [Dátum: 14. január 2019.] 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/15951529#section=Top .  

39. I. Richter, J. Dvořák, V. Hejzlarová, J. Chalupa, M. Sochor, I. Stankuš, L. Barsová, M. 

Holíková, J. Forster, J. Bartoš. Enzalutamid a abirateron v léčbě metastatického 

kastračně refrakterního karcinomu prostaty po předchozí chemoterapii. Casopis Ceske 

A Slovenske Onkologicke Spolecnosti. 2016, 29, s. 127-132. 

40. Sadar, Yusuke Ito Marianne D. Enzalutamide and blocking androgen receptor in 

advanced prostate cancer: lessons learnt from the history of drug development of 

antiandrogens. Research and Reports in Urology. 2018, 10, s. 23-32. 



 

84 
 

41. K. Plachká, M. Khalikova, B. Babičová, Z. Němcová, L. Roubíčková, O. Jung, F. Švec, L. 

Nováková. Applicability of ultra-high performance supercritical fluid chromatography in 

pharmaceutical quality control: Tackling the method validation. Analytica Chimica Acta. 

in preparation. 

42. PubChem Open Chemistry Database. [Online] [Dátum: 14. január 2019.]  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/9871419#section=Top.  

43. S. Venkat Rao, R. Kumar Dubey, Ch. Anil Kumar, M. Sudheer Reddy, M. Narendar, R. 

B. Potluri. SYNTHESIS OF HIGH PURE TICAGRELOR, AN ANTIPLATELET DRUG SUBSTANCE 

AND ITS POSSIBLE PROCESS RELATED IMPURITIES. Rasayan Journal Chemistry. 2018, 3, 

s. 1088 - 1095. 

44. L. Wallentin, R.C. Becker, A. Budaj, Ch.P. Cannon, H. Emanuelsson, C. Held a kol. 

Ticagrelor versus Clopidogrel in Patients with Acute Coronary Syndromes. The new 

england journal of medicine. 2009, s. 1045-1057. 

45. H. Zhang, J. Liu, L. Zhang, L. Kong, H. Yao, H. Sun. Synthesis and biological evaluation 

of ticagrelor derivatives as novel antiplatelet agents. Bioorganic & Medicinal Chemistry 

Letters. 2012, 22, s. 3598-3602. 

46. N. Kumar, S. R. Devineni, P. R. Gajjala, D. K. Gupta, S. Bhat, R. Kumar, S. K. Dubey, P. 

Kumar. Four process-related potential new impurities in ticagrelor: Identification, 

isolation, characterization using HPLC, LC/ESI–MSn, NMR and their synthesis. Journal of 

Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2016, 120, s. 248–260. 

47. B. Bao, Ch. Zheng, S. Yu, Ch. Shan, F. Cheng, L. Zhang. Acid-induced isomerization of 

ticagrelor: Systematic exploration on reaction condition and mechanism. Journal of 

Molecular Structure. 2018, 1170, s. 38-43. 

 


